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Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
HPP  hrubá podlahová plocha 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N nebezpečný odpad 
NP nadzemní podlaží 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O ostatní odpad 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování,  

lokalita Podleský rybník, parc. p. č. 1692, k. ú. Uhříněves 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Oznamovatelem záměru je firma Wake and Wild, spol. s r.o.. 

Zpracování oznámení proběhlo v srpnu 2015. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování 
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

Wake and Wild, spol. s r.o. 

A.2. IČ 

04070691 

A.3. Sídlo 
Zahradníčkova 1127/20 
150 00 Praha 5,  Košíře 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Karolína Holubová 

ve věcech technických 

atelier .monoblok 

Ing. arch. Barbora Jenčková,  

Ing. arch. Tomáš Jenček,  

Durďákova 49, 613 00 Brno 

Tel : 777 931 900 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Novostavba mola a dráhy se zázemím  

pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník,  

parc. p. č. 1692, k. ú. Uhříněves 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující: 

kategorie: II 
bod: 10.10 
název: Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích 

chráněných podle zvláštních právních předpisů. 
sloupec: A 

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud 
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
Kapacita dráhy:     max. 8 osob na trati v jednom okamžiku   
      (pětiúhelný hlavní okruh) 
      max. 1 osoba na trati v jednom okamžiku  
      (kyvadlové výukové lanovky) 

Délka trati:      698 m (pětiúhelný hlavní okruh) 
      160 m a 165 m (kyvadlové výukové lanovky) 

Pohon dráhy:     elektromotor 

Výkon pohonné jednotky:    37 kW (pětiúhelný hlavní okruh) 
      4 kW ((kyvadlové výukové lanovky) 

Rychlost dráhy:     15-50 km / h 

Výška přepravního lana nad vodní hladinou       ~ 10m 

Celková plocha záměru na vodní hladině: 65 042 m2 
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B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Praha 
okres:  Praha 
obec:  Praha 
katastrální území: Uhříněves [773425] 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Uhříněves jsou pro účely zpracování tohoto oznámení 
nazývány tzv. dotčeným územím. 

Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků: 

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakterem záměru je výstavba nového zařízení na stávající vodní ploše. 

Z hlediska možné kumulace vlivů připadají v úvahu vlivy vyvolané automobilovou dopravou uživatelů s 
dopravou po stávajících komunikacích.  

Vlivy technologického hluku z areálu jsou nízké, plocha záměru je vzdálená od hlukově chráněných prostor, 
záměr bude provozován výhradně v denní době. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Záměr investorů vybudovat na Podleském rybníce lanové dráhy se zázemím pro vodní lyžování 
koresponduje s faktem, že přestože bylo v nedávné době vybudováno v ČR vícero sportovišť tohoto typu, 
v Praze a okolí tento sport dosud chybí. 

Umístění záměru je vázáno na dostupnou vodní plochu a není navrženo ve více variantách. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

V následujícím popisu je věnována pozornost především těm částem záměru týkajících se předmětu 
posuzování vlivů na životní prostředí, ostatní části stavby jsou popsány stručnou formou. 

Dotčený pozemek, Podleský rybník, je ve vlastnictví jednoho subjektu – ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o., s 
nímž investor uzavře smlouvu o právu provést stavbu. 
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Záměrem investora je vytvoření sportovního areálu pro vodní lyžování. Areál budou tvořit 3 dráhy se 
samostatnými dráhami vybavenými tažnými lany s elektrickým pohonem. 

Dvě dráhy jsou přímé a obě jsou určeny především pro výuku lyžování, jsou v délkách 160 a 165m 
orientovány kolmo na břeh. 

Třetí lanová dráha vytváří uzavřený okruh o délce cca 698 m ve tvaru pětiúhelníka, který je svou nejdelší 
stranou situován zhruba rovnoběžně s jižním břehem rybníka:  

 

Pro obsluhu všech tří drah bude při jižním břehu rybníka vybudováno plovoucí nástupní molo. Toto molo 
bude orientováno kolmo ke břehu a zpřístupňuje lanové dráhy ze břehu, obsahuje nástupní místa na dráhy 
se stanovišti obsluhy lanovek a v délce cca 140 m vede podél výukové kyvadlové dráhy. 

Vodní lyžařské vleky plně zastávají funkci vodního člunu. Na rozdíl od lyžování za vodními čluny je 
vyloučena kontaminace vody ropnými látkami. Také jsou eliminovány příďové vlny vznikající při provozu 
člunů, které mohou způsobovat erozi břehů. Jedná se o systém poháněný elektromotorem s regulací 
výkonu, který umožňuje ekonomicky a zároveň ekologicky uspokojit poptávku zájemců po tomto typu 
sportovního vyžití. 

Konstrukce drah 

Dráhy mají systém dvojitých přepravních lan. Nekonečná přepravní lana - ve svislé rovině - se nacházejí od 
sebe ve 400 mm vzdálenosti a vedou přes lanové kotouče umístěné v rohových bodech - ve výšce ~ 10 m 
nad vodní hladinou. Tažná lana, táhnoucí lyžaře, se napojují k 8 ks úchytných zařízení (unašečů) 
umístěných na přepravním laně každých ~ 80 m. 

Věže - měřeno v polovině zlomového úhlu přepravního lana - uzavírají s rovinou vodní hladiny úhel 60 °. 
Ukotvení věží k betonovým kotevním tělesům, nacházejícím se na dně nádrže, se uskutečňuje 
prostřednictvím ocelových lan připevněných k vrcholům věže. Kotevní tělesa jsou položeny na dně, fixaci 
konstrukce zajišťují svojí vahou (nejsou tedy zapuštěny do dna). 
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Konstrukce se staví z ocelových typových prvků, všechny podléhají mezinárodní certifikaci CE.  

Pohonné zařízení bude umístěno na stožáru č.1, bude vybaveno elektromotorem, jehož maximální hlučnost 
nepřevýší 50 dB (viz Příloha č. 4 – Protokol o měření).  

 

Konstrukce mola se rovněž staví z typových prvků. Molo se skládá z pozinkované ocelové konstrukce a 
dřevěné paluby. Na něj navazuje plovoucí lávka ze styrofoamu v ocelových rámech, která vybíhá podél 
kratší z lanovek a je přístupná pouze personálu. 

Na molu bude umístěn lehký obslužní objekt se skladem lyží, kombinéz, šatnou a chemickým WC. 

S výjimkou vstupu na vodní plochu (přes turniket) budou molo i vstupní lávka ohraničeny zábradlím o 
výšce 900mm. 

Popis provozu lanovky: 

Vodní lyžař je k závěsnému zařízení, zvolenému obsluhou pohonného stroje, připojen prostřednictvím 
tažných lan. Čeká v ruce s rukojetí tažného lana na sklopné podlaze v blízkosti obsluhy pohonného stroje. 
Obsluha pohonného stroje před příchodem vybraného závěsného zařízení upozorní lyžaře, že následuje 
start. 

Při startu obsluha zapne konec tažného lana vodního lyžaře, uložené v dávkovači, na závěsné zařízení. 

Při napnutí tažného lana pohybujícího se společně s přepravním lanem vodní lyžař startuje. 

Mezi vodorovnými hlavními kotouči, umístěnými v rohových bodech dráhy, se lyžař pohybuje po dráze. 
Lyžař musí provést zabočení obcházením bóje umístěné v rohovém bodě před orientačním kotoučem z 
vnější strany. 

Svou trajektorii může lyžař měnit drobnými obloučky. Pro zkušenější jezdce bude možnost využít překážky, 
které budou umístěny na okrajích dráhy a dál od břehu. Překážky jsou mobilní; nejsou-li právě využívány, 
jsou uskladněny na obslužném mole nebo v obslužném objektu. Překážky jsou určeny pouze pro zkušené 
jezdce a jejich použití vyžaduje speciální bezpečnostní pomůcky (ochranná přilba). 

Vodní lyžař ukončení vodního lyžování naznačí obsluze pohonného stroje přechodem mezi dvěma bójemi 
umístěnými na dráhovém úseku před motorovou věží. 
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Obsluha pohonného stroje spojení přepravního lana a tažného lana zruší nucenou dráhou a vodní lyžař 
může opustit dráhu. V žádném případě nedojde k tomu, aby se lyžař ocitl mimo bójemi vyznačenou 
bezpečnostní oblast (délka unašeče neumožní lyžaři vzdálit se od osy vlečného lana dál než o cca 5m a 
pokud lyžař unašeč upustí, jeho hybnost je prudce zabrzděna odporem vody).  

Komplexní stavebně technické řešení bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

Pohonné zařízení bude umístěno na stožáru č. 1, bude vybaveno elektromotorem, jehož maximální 
hlučnost nepřevýší 50 dB. Mazání ložisek elektromotoru (uzavřený diferenciál) se provádí jednou ročně 
(před sezónou), maziva nebudou tedy v areálu skladována. Uzavřený charakter motoru vylučuje únik 
maziv do venkovního prostoru. Ostatní dílce lanovky mazání nevyžadují, přenos pohybu lan na kotouče je 
uskutečňován styčnými plochami s povrchem z polymerů na bázi teflonu. 

Pro daný záměr je umístění vhodné; poloha lanové dráhy se nekříží s jinou plavební drahou. 

Provoz lanovky nebude mít na kvalitu vody negativní vliv, naopak – pohyb lyžařů po hladině provzdušňuje 
a okysličuje vodu. 

Pro obsluhu dráhy, dopravu lyžařů a jejich vytažení z vody mimo molo a případné další obslužní činnosti 
bude areál vybaven člunem s elektropohonem. 

V době provozu bude člun zakotven v prostoru mola, mimo sezónu bude člun uložen v zázemí 
provozovatele mimo vodní plochu. 

Mimo sezónu nebude areál provozován, technologické zařízení bude ponecháno na místě, pouze se 
předpokládá servisní činnost, případně demontáž pohonné jednotky a její převezení k provedení servisu a 
údržby. 

 

Kapacita vleků je 7 až 8 osob, které se mohou vystřídat 2 x za jednu hodinu. Při vytížení vleků je možné 
předpokládat provoz vyvolané osobní dopravy návštěvníků areálu v úrovni cca 5 osobních aut za hodinu, 
do 50 osobních aut za den. 

Pro parkování vozidel bude zřízeno parkoviště s kapacitou 30 parkovacích míst pro osobní automobily. 

S ohledem na dostupnost mohou návštěvníci využívat také cyklistickou dopravu (popř. městskou 
hromadnou dopravu). 

Vytápění: 

Zařízení nebude využíváno v období topné sezóny, vytápění nebude realizováno. 

Provozní doba: 

Provoz vleků bude sezónní, přibližně v období od dubna/května do října v závislosti na aktuálních 
klimatických podmínkách. Provozní doba bude dle sjednaných kurzů a zájmu návštěvníků areálu. O 
víkendech a v době letních prázdnin se předpokládá od 10:00 do 20:00 hodin (mimo provozních a 
technologických přestávek), v pracovní dny mimo letních prázdnin bude areál provozován pouze v 
odpoledních hodinách. 

Parkovací plochy: 

Pro parkování vozidel návštěvníků areálu bude zřízeno parkoviště v prostoru parcely 1562/2. Parkoviště 
bude využíváno pouze v sezóně a nebude vybaveno žádnými budovami či jiným zázemím a nebude 
napojeno na inženýrské sítě.  

Potřeba pracovních sil 

V rámci realizace záměru přibližně 5 nových pracovních míst. 
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Popis výstavby drah 

Výstavba drah začíná jejich vytyčením a vyznačením míst pro kotvící prvky bojkami. Následně se na 
vyznačené místo za pomoci 2 pontonů (o rozměrech cca 3x4 m) a lanového zvedáku dopraví bednění, 
které se ve spolupráci s potápěčem umístí na dno. Do usazeného bednění se za pomoci pontonu a 
mobilního sila o objemu 0,25 m3 postupně zaplní betonem. Vznikne tak kotvící prvek válcového tvaru (tzv. 
balvan) o průměru 3 až 3,5 m a výšce do 1 m. Beton je dovážen běžným domíchávačem a postupně 
napouštěn do sila umístěného na pontonu. Po vytvoření potřebného počtu kotvících prvků a jejich 
vytvrdnutí se provede montáž ocelové konstrukce, natažení lana, osazení pohonu a dalších zařízení. 

Výstavbu zajišťuje 5 až 6 osob, dopravní obsluhu zabezpečuje 1 nákladní auto a 1 až 2 domíchávače 
během betonáže. Dopravní nároky výstavby jsou omezeny na dovoz betonu a technologického vybavení 
(stožáry, lana atd.) 

Se zásahy do profilu dna se nepočítá, v rámci výstavby se neuvažuje s použitím těžké techniky. 

Údaje o ukončení činnosti záměru 

Provoz je navržen na dobu neurčitou, ukončení stávající činnosti v areálu provozovatel neuvažuje.  

Pokud by v budoucnu k ukončení provozu záměru došlo bude areál uvolněn pro případné další využití. Při 
řádném dodržování provozního řádu a za stávajícího technického zabezpečení nemůže docházet k 
rizikovým únikům nebezpečných látek do vodního prostředí ani do půdy či horninového prostředí - je tedy 
vyloučena kontaminace území. 

Využitelné technologické zařízení, výrobky a vybavení bude převezeno do jiné lokality k dalšímu použití, 
veškeré zbylé odpady z činnosti budou odvezeny na skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány. 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení:   v průběhu roku 2016 

Předpokládaný termín dokončení:  v průběhu roku 2016 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Praha     Magistrát hlavního města Prahy 
      Mariánské nám. 2 

     Praha 1, 110 01 
      tel.: 12444 
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obec: Městská část Praha 15   Úřad městské části Praha 22  

      Nové náměstí 1250/10  
      104 00 Praha 10 
      tel.: 271 071 812 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů 

stavební povolení:      Úřad městské části Praha 22  
      odbor výstavby  

      Nové náměstí 1250/10  
      104 00 Praha 10 
      tel.: 271 071 895 
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Záměr je navržen na parcelách následující výměry a druhu: 
č. parcely druh pozemku výměra 

1692 vodní plocha 140881 

1562/2 orná půda (3. třída ochrany) 7977 
 katastrální území:   Uhříněves 
 ZPF (BPEJ):    parcela 1562/2 má BPEJ 22601 (tedy 3. 

      třída ochrany ZPF) 
 PUPFL:     parcely nejsou součástí PUPFL 
 v průběhu výstavby   dočasný zábor se předpokládá na  

      parcelách 1670, 1673, 1692 při budování 
      přípojky el. energie 

B.II.2. Voda 

Pitná voda: spotřeba:     záměr nemá napojení na pitnou vodu, pro 
      zaměstnance a návštěvníky bude zajištěna 
      balená pitná voda 
zdroj:     nákup 

 v průběhu výstavby:   spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

Technologická voda:       není vyžadována  

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie: instalovaný příkon   cca 50 kW 
 zdroj:     rozvodná síť 
 v průběhu výstavby:   odběr nespecifikován (běžný) 

Zemní plyn:       bez nároků 

Teplo z rozvodu CZT:       záměr nemá nároky na odběr tepla 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Záměr je přístupný z jižního břehu Podleského rybníka, od centra městské části Uhříněves. Místní obslužná 
komunikace je vedena po jižním obvodu rybníka. Vlastní sportoviště bude přístupné z této komunikace. 

Kapacita vleků je 7 až 8 osob, které se mohou vystřídat 2 x za jednu hodinu. Při vytížení vleků je možné 
předpokládat provoz vyvolané osobní dopravy návštěvníků areálu v úrovni cca 5 osobních aut za hodinu, 
do 50 osobních aut za den. 

Pro parkování vozidel bude zřízeno parkoviště s kapacitou 30 parkovacích míst pro osobní automobily. 
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S ohledem na dostupnost mohou návštěvníci využívat také cyklistickou dopravu (popř. městskou 
hromadnou dopravu). 

Napojení na rozvod elektrická energie kabelem NN, který bude veden po pozemcích 1670, 1673, 1692, vše 
k. ú. Uhříněves. Na p. č. 1673 k. ú. Uhříněves bude umístěn elektroměrový rozváděč RE. 
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B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Bodové zdroje 

V rámci záměru se nepředpokládá realizace žádných bodových zdrojů znečišťování ovzduší.  

Plošné zdroje 

Zdrojem emisí budou spalovací motory vozidel využívající parkoviště. Běžný provoz bude zdrojem 
následujícího objemu emisí: 

prach  

g/den 
NOx  

g/den 
benzen 

g/den 
BaP 

mg/den 

0.357 3.590 0.026 0.048 

Liniové zdroje 

Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí: 
prach 

g/km.den 
NOx  

g/km.den 
benzen 

g/km.den 
BaP 

mg/km.den 

2.4 23.9 0.2 0.3 

Výstavba 

V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých 
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů především v průběhu betonážních prací v 
trvání několika dnů. Objem emisí bude nízký, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů mimo areál se 
nejedná o významný vliv. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody: produkce:   cca 0,05 m3 denně, bude využíváno chemické WC  

Technologické vody: produkce:   technologické odpadní vody nejsou produkovány 

Srážkové vody: produkce:   srážkové vody z prostoru parkoviště budou  
     vsakovány 

Výstavba:      nespecifikováno (množství zanedbatelné) 

B.III.3. Odpady 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka: 
Kód odpadu kategorie název 

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  O Beton 

17 02   Dřevo sklo a plasty 
17 02 01  O Dřevo 

17 02 03  O Plasty 

17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05  O Železo a ocel 



 

Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, Podleský rybník 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 17 z 40 
 

17 08   odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu) 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno. 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za 
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena 
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.  

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup 
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány 
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.).  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní 
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby. 

Odpady z provozu 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce: 
Kód odpadu kategorie název 

15 01 01 O papírové obaly 

15 01 02 O plastové obaly 

15 01 99 O odpad blíže neurčený  (obal) 

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě 
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou 
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou. 

B.III.4. Ostatní  

Hluk 

Pohonné zařízení bude umístěno na stožáru č.1, bude vybaveno elektromotorem, jehož maximální hluková 
emise nepřevýší 50 dB. 

Zdrojem dopravního hluku bude vyvolaná osobní doprava na veřejných komunikacích o intenzitě do 30 
osobních vozidel za den (a stejný počet odjezdů vozidel).  

Nejbližší objekt k bydlení dle KN je dům č.p. 101, stojící jižně od Podleského rybníka (ve vzdálenosti cca 
30 m od břehu), objekt bude v majetku provozovatele a bude sloužit jako byt správce areálu. Další objekty 
k bydlení jsou ve vzdálenosti větší jak 300 m. 

Vibrace 

Vibrace nejsou produkovány. 

Záření 

 ionizující záření:   zdroje nejsou používány 

 elektromagnetické záření: významné zdroje nejsou používány 
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      (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:   nejsou používány 

B.III.5. Rizika vzniku havárií  

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými 
zařízeními. 

- Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany, nejsou zde používány 
 hořlavé materiály. 

-  Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody zde nebude prováděna  

- Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu 
 budou nízké  
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území městské části Praha 22, katastrálním 
území Uhříněves na vodní ploše Podleského rybníka. 

Záměr, tedy dráha pro vodní lyžování je umisťován na vodní ploše Podleském rybníce.  

Podleský rybník slouží k chovu štik firmou ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. V současné době není prostor 
budoucího záměru organizovaně využíván ke sportovním nebo rekreačním účelům. Některé části jsou však 
využívány individuálně ke koupání, pro tyto účely však zde neexistuje žádné zázemí. 

Podleský rybník svojí rozlohou 14,14 ha je třetím největší rybníkem v Praze. Jeho historie sahá až do 16. 
století. Podleský rybník je součástí přírodního parku Říčanka. 

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Plocha Podleského rybníka ani plocha parkoviště není zahrnuta mezi prvky územního systému ekologické 
stability, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni. Jižní, levobřežní část břehu s pásem doprovodných 
porostů podél Říčanského potoka, stejně jako dřevinné porosty při zhlaví rybníka ve východní části, jsou 
součástí regionálního biokoridoru R4/39. Biokoridor je v rámci ÚPD hodnocen jako nefunkční. 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky 
znamená následující: 

Realizací záměru je dotčen významný krajinný prvek ze zákona niva toku a vodní plochy.  

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV).  

Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly v (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty 
imisních limitů vybraných znečišťujících látek. 

Pozemek dotčený stavbou parkoviště je součástí ZPF (3. stupeň ochrany). 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví  

V Praze - Uhříněvsi žije dle údajů ČSÚ celkem 8 244 (31. 12. 2014). Navrhovaný záměr je relativně vzdálen 
od obytné zástavby. Případnými negativními vlivy by mohli být dotčeni spíše obyvatelé obytných domů v 
blízkosti příjezdových tras, tedy ul. Bečovské, respektive ul. K Vilkám. Nejbližší obytný objekt (č.p. 101) je 
ve vzdálenosti cca 30 m od břehu rybníka a v současné době není obyvatelný. Oznamovatel uvažuje s jeho 
využitím jako byt správce areálu. 

Přesný počet potenciálně dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, řádově se jedná o 
několik osob. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Nejbližší stanice1 imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1539 Praha10-Průmyslová, která se nachází ve 
vzdálenosti cca 4 km západním směrem.  

Oxid dusičitý (NO2) 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace NO2 na této stanici 34,3 µg.m-3, což činí cca 86% 
imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 tato této stanici dosáhla hodnoty 174,5 µg.m-3 což činí cca 87% 
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). Předpokládáme tedy, že imisní 
limit této škodliviny je dodržován. 

Pro podrobnější popis stávající imisní situace uvádíme výřez z imisní mapy publikované na webových 
stránkách http://mpp.praha.eu: 

                                                
1 Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území 

http://mpp.praha.eu
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Dle této mapy je v prostoru navrženého záměru stávající imisní zátěž u průměrných ročních koncentrací 
NO2 do 20 µg.m-3 což činí cca 50% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Maximální hodinové koncentrace jsou 
zde do 100 µg.m-3 což činí cca 50% imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3). 

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2: 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční 
koncentrace do 18,5 µg.m-3, tedy asi 46% limitu (LVr=40 µg.m-3).  

Tuhé látky - PM10 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 29,0 µg.m-3, což činí cca 73% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 188 µg.m-3 což je nad hodnotou imisního 
limitu (LV24h=50 µg.m-3), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 42 případů, tedy více než limitem 
tolerovaná četnost (35 případů za rok).  

Pro podrobnější popis stávající imisní situace uvádíme výřez z imisní mapy publikované na webových 
stránkách http://mpp.praha.eu: 

 

http://mpp.praha.eu
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Dle této mapy je v prostoru navrženého záměru stávající imisní zátěž u průměrných ročních koncentrací 
PM10 okolo 26 µg.m-3 což činí cca 65% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Maximální denní koncentrace jsou 
zde v nadlimitní koncentraci, četnost dosažení limit je však pouze od 5 do 10 případů za rok, tedy méně 
než je limitem tolerovaný počet překročení (LVč=35x za rok). 

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou  v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10: 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace 
cca 25,4 µg.m-3, tedy asi 64% limitu (LVr=40 µg.m-3).  

V případě maximálních denních koncentrací za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou 
v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35 
případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu): 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace 
cca 43,7 µg.m-3, tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m-3).  

Tuhé látky - PM2,5 

Údaje z měření na blízkých stanicích není k dispozici. 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Smíchov (cca 14 km vzdálené) 
naměřena ve výši 14,1 µg.m-3, což činí 56% imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují 
hranici platného imisního limitu.  

Pro podrobnější popis stávající imisní situace uvádíme výřez z imisní mapy publikované na webových 
stránkách http://mpp.praha.eu: 

http://mpp.praha.eu
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Dle této mapy je v prostoru navrženého záměru stávající imisní zátěž u průměrných ročních koncentrací 
PM10 do 15 µg.m-3 což je do 62% imisního limitu (LVr=26 µg.m-3).  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5: 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace 
cca 18,3 µg.m-3, tedy 74 % hodnoty limitu (LVr=25 µg.m-3).  

Benzen 

Údaje z měření na blízkých stanicích není k dispozici. 

Pro podrobnější popis stávající imisní situace uvádíme výřez z imisní mapy publikované na webových 
stránkách http://mpp.praha.eu: 

 
Dle této mapy je v prostoru navrženého záměru stávající imisní zátěž u průměrných ročních koncentrací 
benzenu do 0,31 µg.m-3 což činí cca6% imisního limitu (LVr=5 µg.m-3).  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu: 

http://mpp.praha.eu
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Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do 
1,3 µg.m-3, imisní limit (5 µg.m-3) tedy není překročen. 

Benzo(a)pyren 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace BaP0 na stanici Šrobárova (vzdálené 4,2 km západně od 
záměru) naměřena ve výši 0,9 ng.m-3, což činí 90% imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnoty tedy 
nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP: 

 
Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do 
0,97 ng.m-3, imisní limit (1 ng.m-3) tedy není překročen. 

Klima 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T2, tedy v teplé oblasti s následující 
charakteristikou: 

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i 
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 
Číslo oblasti T 2 
Počet letních dnů 50až 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 160-170 
Počet mrazových dnů 100-110 
Počet ledových dnů 30 až 40 
Průměrná teplota v lednu -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci 18 až 19 
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Průměrná teplota v dubnu 8 až 9 
Průměrná teplota v říjnu 7 až 9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  90 -100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 
Srážkový úhrn v zimním období 200-300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 
Počet dnů zamračených 120-140 
Počet dnů jasných 40 až 50 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky  

Záměr se nachází v prostoru mimo obytnou zástavbu mimo podstatnější zdroje hluku.  

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména silniční dopravou a částečně ovlivněna 
pozaďovým hlukem zástavby, přírodním pozadím, případně zemědělskou činností na obdělávaných 
plochách.  

Pro popis stávající hlukové situace vycházíme z hlukové mapy zveřejněné na webových stránkách 
pražského magistrátu (http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa): 

 

Jedná se tedy hodnoty akustického tlaku v rozmezí 40 až 45 dB. Údaje pro noční dobu neuvádíme neboť 
noční provoz záměru je vyloučen. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Zájmové území náleží k oblasti povodí Labe, dílčí povodí 3. řádu Vltava od Berounky po Rokytku, dílčí 
povodí 4. řádu Říčanský potok s číslem hydrologického pořadí 1-12-01-0290-0-00 a s plochou dílčího 
povodí 37,06 km². 

Říčanský potok pramení v okrese Praha východ u obce Tehov a ústí u Běchovic, zleva do Rokytky. Protéká 
katastry Kolovraty, Uhříněves,Dubeč a Běchovice. Správcem toku je ZVHS Praha. 

Vlastním prostorem záměru je vodní plocha Podleského rybníka. Podleský rybník je v současné době 
využíván pro chov ryb firmou ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o., která je i jeho vlasníkem.  

http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa)
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Prostorem navrhovaného parkoviště pro obsluhu záměru neprotéká žádný vodní tok, prostor navrhované 
stavby neleží v záplavovém území. Podleský rybník na Říčanském potoce, na němž je stavba umístěna, má 
funkci retence povodňových vod. V této souvislosti připomínáme, že obslužné molo bude výškově umístěno 
nad maximální hladinu zátopy. 

 

Zájmové území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV).  

Podzemní voda 

Z regionálně hydrogeologického hlediska náleží zájmové území k rajonu č. 6250 – Protezoikum a 
paleozoikum v povodí přítoků Vltavy a k útvaru podzemních vod č. 62500 – Protezoikum a paleozoikum v 
povodí přítoků Vltavy. 

Podzemní voda je vázána na zvětralinový plášť paleozoických sedimentů a na jejich otevřené puklinové 
systémy, případně zlomové poruchy. Jedná se tedy o kombinaci propustnosti puklinové a průlinové. 
Hladina podzemní vody je převážně volná až polonapjatá a sleduje konformně terén. V prostoru 
zájmového území je předpokládán generelní směr proudění podzemních vod ze Z na V. 

Dle charakteru propustnosti se koeficient filtrace zvodněných formací s volnou hladinou podzemní vody 
pohybuje v řádu n.10-6m.s-¹. 

C.II.5. Půda 

Realizace záměru bude probíhat především na vodní ploše, která není součástí ZPF ani PUPFL. 

Na pozemku, které je součástí zemědělsko půdního fondu (ZPF) bude umístěno pouze parkoviště pro 
osobní vozidla. Dle údajů z katastru nemovitostí je zde půda BPEJ 22601, tedy půda se 3. stupněm 
ochrany půd. 

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Horninové prostředí 

Z hlediska regionálně geomorfologického členění ČR náleží oblast do provincie Česká vysočina, k 
subprovincii Poberounská soustava,k celku Pražská plošina, podcelku Říčanská plošina a okrsku Úvalská 
plošina. 
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Terén je v oblasti pouze mírně zvlněný, nadmořská výška zájmového území (257 – 289 m n. m.) směrem k 
severovýchodu mírně stoupá. Původní charakter terénu je v okolí významně narušen antropogenními prvky 
spojenými s těžbou štěrkopísků.  

Z hlediska regionální geologie náleží zájmové území k Českému masivu, k paleozoickým sedimentům 
Barrandienu (Bohemikum). 

Podloží území je tvořeno břidlicí a jejím zvětralinovým pláštěm – eluvium. V jejím nadloží se nachází 
kvartérní deluviální hlinito-písčité sedimenty. 

Předkvartérní podklad území je budován slabě zpevněnými sedimentárními horninami palezoikum – 
ordoviku, strategicky náležejícími k jihovýchodnímu křídlu Barradienu. 

Z hlediska regionální geologie se zájmové území nachází na území tzv. barrandienu, který se skládá ze 
dvou stratigraficky a tektonicky naprosto odlišných částí a to svrchního proterozoika a staršího paleozoika. 

Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

V prostoru záměru ani v jeho okolí se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani přírodních zdrojů. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Biogeografická charakteristika území 

Podle biogeografického členění ČR (Culek a kol., 1995) se zájmové území nachází v Českobrodském 
bioregionu (1.5). 

Fauna a flora 

Zájmové území tvoří Podleský rybník. Ten se nachází při jihovýchodním okraji pražské sídelní aglomerace, 
v Praze - Uhříněvsi na Říčanském potoce.  Podleský rybník patří mezi rybochovné rybníky - převaha kapra 
obecného (Cyprinus carpio). To významně determinuje celkový charakter a biologickou hodnotu zdejší 
vodní bioty. Klasická litorální zóna s rákosinami (Phragmites communis) je vyvinuta pouze ve východní 
části zhlaví, která postupně přechází v mokřad s podmáčenými plochami a zčásti již zazemněnými 
rákosinami a dřevinné porosty charakteru luhu. Rybník je poměrně souvisle lemován doprovodnými 
břehovými porosty, vyvinutými zejména podél jižního břehu a to do šířky cca 20 - 30 m. Rozsáhlé porosty 
jsou rovněž vyvinuty v prostoru zhlaví rybníka. Jsou tvořeny druhy jako dub letní (Quercus robur), vrby 
(Salix fragilis, S. purpurea), střemcha obecná (Padus avium), třešeň ptačí (Prunus avium), bříza bělokorá 
(Betula pendula), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), vneseny jsou zde ovšem i druh nepůvodní a 
ruderální zástupci jako jsou trnovník akát (Robinia pseudoacaccia), bez černý (Sambucus nigra). V 
porostech jižního (levého) břehu jsou zastoupeny souvislé skupiny jehličnanů - smrk ztepilý (Picea abies), 
vzácně pak modřín opadavý (Larix decidua). Hráz v severozápadní části je lemována vzrůstnými jedinci 
dubu letního (Quercus robur). 

Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR) se v dotčeném území vyskytují přírodní, či přírodě blízké biotopy. 
S ohledem na intenzivní rybochovné využívání rybníka není vodní plocha zahrnuta do přírodně blízkých či 
přírodních biotopů. Břehové porosty v severozápadní části rybníka (hráz a prostor pod hrází) a porosty při 
zhlaví rybníka ve východní části tvoří lužní porosty typu L2.2B (potoční a degradované luhy), porosty 
severního břehu v severozápadní části rozprostírající se dále a výše od břehu pak přechází v porosty typu 
L3.1 (hercynské dubohabřiny) s náznakem typu L7.1 (suché acidofilní doubravy). Severní břeh s ovocným 
sadem resp. trvalé travní porosty tvoří polokulturní louky typu T1.1 (mezofilní ovsíkové louky). Břehové 
porosty podél jižního břehu tvoří antropogenně více ovlivněné biotopy typu X. 

Fauna v rámci vodního prostředí je silně ovlivněna chovem ryb. Z průběžné  zprávy biologického průzkumu 
(Vojar et. Šálek, červen 2015) vyplývá, že jako biologicky nejhodnotnější v hodnoceném území je litorál s 
rákosinami ve východní části rybníka, který představuje významný biotop k rozmnožování pro řadu řadu 
obojživelníků, jako jsou skokan skřehotavý (Pelophylax ridibunda) - §1, skokan štíhlý (Rana dalmatina) - 
§2 a ohrožená ropucha obecná (Buffo buffo) - §3, dále pak užovka obojková (Natrix natrix) - §3. Z plazů 
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se zde vyskytují ještěrka obecná (Lacerta agilis) - §3 a slepýš křehký (Anguis fragilis) - §2, vázaní na 
okraje břehových porostů a prosvětlené lemy v kontaktu se zemědělsky využívanými pozemky. Z 
biologického hlediska jsou významné různověké dřevinné porosty lemující břehy. Hostí nejen četné 
zástupce pěvců (pěnkavovití, drozdovití, pěnicovití apod.), holuba hřivnáče (Columba palumbus) ale i 
dravce - krahujec obecný (Accipiter nisus) - §2, kalous ušatý (Asio otus), které tyto porosty využívají jako 
úkryt či dočasné stanoviště při odpočinku. Starší stromy pak slouží jako hnízdiště v dutinách - špaček 
obecný (Sturnus vulgaris), sýkory rodu Parus apod. V hojně zde zastoupených porostech hlohu se 
vyskytuje slavík obecný (Luscinia megarhynchos) - §3. V rákosinách pak byl zjištěn moták pochop (Circus 
aeruginosus) - §3. V levobřežní části trvale žijí potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - §3 a labuť velká 
(Cygnus olor). Na tok Říčanského potoka jako potravní stanoviště je pak vázán ledňáček říční (Alcedo 
atthis) - §2. 

Územní systém ekologické stability 

Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES) 
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů. 
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené 
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za 
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou 
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.  

Posuzovaný záměr je lokalizován do prostoru Podleského rybníka, který sám o sobě není součástí prvků 
ÚSES. Jižní, levobřežní část břehu s pásem doprovodných porostů podél Říčanského potoka, stejně jako 
dřevinné porosty při zhlaví rybníka ve východní části, jsou součástí regionálního biokoridoru R4/39. 
Biokoridor je v rámci ÚPD hodnocen jako nefunkční. 

Chráněná území 

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti. Území leží v přírodním parku Říčanka. 

V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky nebo přírodní památky. Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka Obora 
v Uhříněvsi, vzdálená cca 0,4 km jihovýchodně od Podleského rybníka. 

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Realizací záměru je dotčen významný krajinný prvek ze zákona niva toku a vodní plochy.  

C.II.8. Krajina 

Dotčené území leží v jihovýchodní okrajové části pražské sídelní aglomerace. Je prakticky ploché, pomístně 
členité jen v rámci mělkých údolíček drobných vodotečí, vymezených krátkými, místy i strmými svahy. 
Samotný Podleský rybník leží severně od zástavby městské části Praha - Uhříněves. Ta se soustřeďuje 
podél železničního koridoru Praha - Benešov. Vlastní rybník je lemován pásem břehové doprovodné 
vegetace a představuje významný prvek obohacující zdejší krajinu. Říčanský potok s bohatými břehovými 
porosty vytváří zelenou linii v jinak odlesněné, zemědělsky stále využívané krajině, kde zcela převažuje 
orná půda, uspořádaná do rozsáhlých scelených bloků. Lesy prakticky chybí, výjimkou je rozsáhlejší celek 
obory v Uhříněvsi či obora zámku v blízkých Kolodějích. Zastoupeny jsou pouze drobné remízky, příp. 
svahové lesíky při hranách svahů mělkých údolíček drobných vodních toků a zejména pak břehové porosty 
pomístně i charakteru luhů podél vodotečí. Na Říčanském potoce a blízké Rokytce se vyskytují další rybníky 
- V Rohožníku, Markéta, V Oboře apod. Roztroušeně se vyskytují zahrádky a polní sady, ty dlouhodobě 
ponechané ladem, postupně zarůstají nálety. Trvalé travní porosty se omezují na nivu Říčanského potoka. 
Komunikace jsou lemovány výsadbami alejí ovocných dřevin, oživené i roztroušenými výsadbami 
sloupovitého topolu vlašského (Populus nigra var. italica). 
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Výstavba záměru je situována do dosud nezastavěného území. Na ploše dotčené záměrem se nenachází 
žádné objekty ani se zde nenachází žádná kulturní památka. 

Architektonické a historické památky 
V prostoru areálu oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka. 

Archeologická naleziště 

Záměr neleží v prostoru známého archeologického nálezu, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o území 
kde nelze vyloučit možnost archeologického nálezu je třeba v souladu se zákonem případné plánované 
zásahy do terénu v předstihu ohlásit Archeologickému ústavu. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Dopravně bude navržený záměr obsluhován příjezdem po účelové komunikaci z ulice Bečovské, spojující 
Dubeč a Uhříněves. Nejvýznamnější dopravní komunikací obsluhující území je ul. Kutnohorská (Přátelství). 

S ohledem na očekávané intenzity dopravy je stávající dopravní napojení dostačující. V souvislosti s 
realizací záměru se předpokládá pouze výstavba parkoviště osobních vozidel. 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Zdravotní vlivy a rizika 

Posuzovaný záměr může působit na okolní obyvatelstvo vyvolanou automobilovou dopravou případně i 
provozem zdrojů hluku v areálu. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. 
Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné. 

Hluk 

Hluková zátěž bude způsobována mobilními a stacionárními zdroji.  

Stacionární zdroje tvoří technologické vybavení, respektive provoz lyžařské dráhy. V příloze tohoto 
oznámení je doložen Protokol o akreditovaném měření č. 63/2013 "Měření hladin akustického tlaku z 
provozu vodní lanové dráhy a budovy zázemí v areálu ATC Merkur, Pasohlávky" 

Jak dokumentuje tento protokol (z měření hluku na prakticky shodném zařízení v Pasohlávkách) je hluková 
emise takového zařízení relativně nízká a dosažení či překročení limitních hodnot hluku je tedy vyloučeno 
jak na břehu rybníka tak samozřejmě i v hlukově chráněném prostoru nejbližších staveb. 

Dopravní obsluha záměru bude výhradně osobními vozidly s velmi nízkou intenzitou (do 5 vozidel za 
hodinu) a tedy také nevyvolá podstatnější ovlivnění stávající hlukové situace v blízkosti dopravních tras. 
Dle údajů o stávající úrovni hlukové zátěže (viz kap. C.II.3.) je tedy prakticky vyloučeno dosažení limitních 
hodnot v důsledku provozu předmětného záměru. 

Ovzduší 

Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní výhradně automobilová doprava uživatelů. V rámci zpracování 
tohoto oznámení byla zpracována rozptylová studie vyhodnocující imisní příspěvek provozní dopravy.  

Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno jednak plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči 
50 m a také pro vybraný výpočtový body situované do prostoru okna obytného objektu při příjezdové 
trase: 

 NO2 (µg.m-3) PM10 (µg.m-3) benzen (µg.m-3) BaP (ng.m-3) 

 
roční 

průměr 
hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

24hodinové 
maximum roční průměr roční průměr 

Dubeč č.p. 1659 0.009 0.049 0.031 0.127 0.001 0.002 

 limit 40.000 200.0 40.000 50.0 5.000 1.000 
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Odhad stávající imisní zátěže v hodnoceném území je uveden v následující tabulce: 
NO2 (µg.m-3) PM10 (µg.m-3) benzen (µg.m-3) BaP (ng.m-3) 

roční 
průměr 

hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

24hodinové 
maximum roční průměr roční průměr 

18,5 100 25,4 43,7 1,3 0,97 
 40,000 200,0  40,000  50,000 5,000  1,000 

Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem 
automobilové dopravy je minimální podstatněji nemění stávající situaci z hlediska zdravotních účinků 
uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za přijatelné. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Záměr vytváří 1 až 2 nová pracovní místa, sekundárně může v důsledku zvýšení atraktivity této lokality 
vést k vytvoření dalších sezónních pracovních míst.  

Počet dotčených obyvatel 

Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá nárůst emisí škodlivin produkovaných spalovacími 
motory vozidel a manipulační techniky obsluhujících záměr v průběhu výstavby i provozu. 

Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován 
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu a PM10 v 
okolí záměru.  

Oxid dusičitý (NO2) - provoz 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 0,15 µg.m-3, 
tedy 0,08% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,02 µg.m-3, tedy 0,05% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu  
stávající imisní zátěže.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 
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příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

Tuhé látky (PM10) - provoz 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních denních koncentrací do 0,6 µg.m-3, tedy 
do hodnoty 1,5% imisního limitu (50 µg.m-3), tyto koncentrace jsou však dosahovány v prostoru parkoviště 
a s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní hodnoty v dotčeném území se tedy 
prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází příspěvek v areálu do 0,1 µg.m-3 tedy 0,25% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož důsledku, s ohledem na 
stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního limitu.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

  
příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin, sezónní charakter záměru a výše presentované výsledky 
výpočtu neočekáváme významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Benzo(a)pyren - provoz 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek BaP u průměrných ročních koncentrací v prostoru parjoviště 
do 0,006 ng.m-3 tedy 0,6% imisního limitu (1 ng.m-3), v blízkosti příjezdové komunikace pak 0,002  ng.m-3 
a méně. Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, 
nedojde k dosažení či překročení imisního limitu.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 
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 příspěvek průměrné roční koncentrace (ng.m-3) 

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme 
významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Benzen - provoz 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek benzenu u průměrných ročních koncentrací v prostoru 
parkoviště do 0,004 µg.m-3 tedy 0,08% imisního limitu (5 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký 
nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního 
limitu.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního parkoviště. Rozložení imisních příspěvků je 
zřejmé z následujících obrázků: 

 

 
 příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme 
významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Zápach 

Hodnocený záměr nebude žádným zdrojem zápachu, provoz na vodní ploše bude v případě potřeby 
zajišťovat člun s elektrickým pohonem. 
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Vlivy na klima 

S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v 
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval 
místní klimatické charakteristiky. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky  

Denní doba 

Záměr bude provozován pouze za teplot, které umožňují provozování vodních sportů s kontaktem s vodou, 
tedy především v letních měsících.  

Technologickým zdrojem hluku je pohonná jednotka tažného lana - tedy elektromotor. Jak dokumentuje 
protokol o autorizovaném měření hluku na prakticky shodném zařízení v Pasohlávkách, je hluková emise 
takového zařízení relativně nízká a dosažení či překročení limitních hodnot hluku je tedy vyloučeno jak na 
břehu rybníka tak samozřejmě i v hlukově chráněném prostoru nejbližších staveb.  

Součástí záměru není prostor pro diváky, nepředpokládají se hlasové projevy o významnější intenzitě. 

Dopravní obsluha záměru bude výhradně osobními vozidly s velmi nízkou intenzitou (do 5 vozidel za 
hodinu) a tedy také nevyvolá podstatnější ovlivnění stávající hlukové situace v blízkosti dopravních tras. 

 

Noční doba 

Záměr nebude v noční době provozován. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodnění území 

Realizací záměru nedojde k omezení vsakování srážkových vod, nedojde tedy k podstatnějšímu ovlivnění 
stávající situace. Sezónní parkoviště pro uživatele dráhy pro vodní lyžování bude provedeno tak, aby 
umožňovalo vsakování srážkových vod. Podrobnosti technického řešení budou upřesněny v prováděcí 
projektové dokumentaci. 

Vliv na kvalitu povrchových vod 

V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Technologické zařízení pro vodní 
lyžování je konstrukčně zabezpečeno proti jakémukoli riziku znečištění vod. Během provozu se 
nepředpokládá výskyt žádných látek, které by mohly znečistit vody. 

Plochy pro parkování budou standardně zabezpečeny proti ohrožení povrchových vod (jako jiná parkoviště 
srovnatelného rozsahu). 

V průběhu výstavby se nepředpokládá použití chemikálií nebo přípravků, které by znamenaly riziko 
znečištění vody. Betonáž bude prováděna napouštěním betonové směsi do uzavřeného bednění s relativně 
malým stykem betonové směsi s vodou (postup byl ověřen při výstavbě na jiných lokalitách). 

Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na kvalitu podzemní vody 

Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé 
výpusti do horninového prostředí.  
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Ovlivnění hydrogeologických charakteristik 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem 
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ 
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Vlastní zařízení je navržen na pozemcích které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), k 
záboru zemědělské půdy dojde pouze v prostoru navrženého parkoviště. Jedná se o zábor relativně 
malého rozsahu a bude se týkat půd nižší kvality (3. třídy ochrany). K vynětí ze ZPF bude nutno získat 
souhlas příslušného orgánu. K trvalému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen. 
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny 
geologické ani paleontologické památky 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Lyžařský výtah pro vodní lyžování vč. cvičných drah je umisťován do prostoru Podleského rybníka. Záměr 
zahrnuje vlastní lyžařský vlek (uzavřený okruh tvaru pětiúhelníku) a dvě liniové cvičné dráhy. Lyžařské 
vleky tvoří soustavu stožárů, jež budou ukotveny lany k betonovým patkám položených na dno rybníka. 
Přístup bude realizován novým molem na jižním (levém) břehu. Součástí záměru je rekonstrukce objektu u 
jižního břehu, který bude sloužit pro správce areálu vodního lyžování a nová přístupová komunikace k 
areálu. 

V rámci realizace záměru bude vybudováno přístupové plovoucí molo, na rybníku pak ukotvení stožárů 
lyžařských výtahů pomocí betonových kvádrů umístěných na dno a následné sestavení v jednotlivé celky. 
Předpokládaný zásah do břehových porostů v rámci výstavby lze vyhodnotit jako okrajový, málo významný 
a bude souviset s instalací mola, příp. s rekonstrukcí objektu pro správu areálu a realizací nové přístupové 
cesty k areálu. Biologicky nejhodnotnější partie rybníka tvořící rákosiny s navazujícími lužními porosty při 
jeho východním zhlaví ve vzdálenosti cca 250 m, nebudou záměrem dotčeny. V rámci provozu areálu lze 
předpokládat možnost určitého rušení u některých druhů ptáků. 

Posuzovaný záměr částečně zasahuje v rámci  jižní, levobřežní části břehu s pásem doprovodných porostů 
podél Říčanského potoka, do regionálního biokoridoru R4/39. Jeho realizace však funkčnost prvku dále 
nesníží (dle platného ÚP je biokoridor hodnocen jako nefunkční). 

Záměr zasahuje do významného krajinného prvku  ze zákona - vodní plochy a niva.  

Celkově lze předpokládané vlivy hodnotit jako akceptovatelné, neboť záměr nezasáhne do nejcennějších 
partií litorálu ve východní části rybníka. 

Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen 
(viz příloha tohoto oznámení). 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je výrazně ovlivněna lidskou činností, zejména intenzivním 
zemědělským obhospodařováním a kumulací sídel v jihovýchodním okraji pražské sídelní aglomerace podél 
železničního koridoru Praha - Benešov. Vlastní realizace záměru. bude představovat instalaci objektů 
lyžařského výtahu do prostoru Podleského rybníka, instalaci plovoucího mola u jižního břehu, dále 
rekonstrukci objektu správce areálu a stavbu nové přístupová komunikace k areálu jižně od rybníka. 
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Vizuálně budou nejvíce působit stožáry, čnící cca 10,5 m nad vodní hladinu, méně již soustava kotevních 
lan, vč. vodícího tzv. nekonečného lana a protáhlé plovoucí molo. S ohledem na celkový charakter záměru 
budou lyžařský výtah vizuálně vnímatelný jen z blízkých interiérových pohledů, a to i z důvodu dobře 
vyvinutého pásu břehových porostů, tedy  prakticky jen z břehů rybníka a z vodní hladiny samotné. Z 
vnějších pohledů (od okolních komunikací), tedy z větších odstupů a dálkových pohledů záměr nebude 
viditelný.  

Vliv na stávající krajinný ráz se tak omezí pouze na interiérový prostor samotného rybníka. V širším 
krajinném rámci tak nebude vizuálně zdejší krajina pohledově záměrem dotčena, což je podstatné i z 
důvodu, že dotčené území je součástí přírodního parku Říčanka.  

 D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence 
proto nebudou ovlivněny. S ohledem terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru je třeba 
počítat s potenciální možností archeologického nálezu, proto doporučujeme v průběhu skrývky terénu 
zajistit archeologický dohled. 

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu  

Kromě běžných provozních oprav stávající komunikace a vybudování přípojky el. energie v délce několika 
desítek metrů záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací ani 
inženýrských sítí. 

Součástí záměru je vybudování nového parkoviště pro 30 osobních vozidel. Toto parkoviště bude v 
mimosezónní době k dispozici veřejnosti. 

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze 
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy. 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 
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D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí. V noční době je provoz vyloučen. 

Fauna, flora ekosystémy 

Vodní plocha 
• Při výstavbě mola a upevňování patek nosných stožárů nesmí dojít k manipulaci s vodní hladinou, či k 

vypouštění rybníka. Nevhodná manipulace s vodou ohrozí jednak hnízdící ptáky, ale především obojživelníky 
(ti se zde rozmnožují; skokani skřehotaví a s. zelení ve vodním prostředí i zimují a ve vodním prostředí se 
vyskytují celoročně). Manipulace s vodní hladinou je tedy nevhodná v jakémkoliv ročním období. 

• Vyloučení kontaminace vodní plochy i Říčanského potoka ropnými látkami, resp. jejich úniky z použité 
techniky. 

• Vyloučení kontaminace výluhy z betonu v průběhu zakládání betonových patek použitím ověřené bezpečné 
technologie. 

• Vyloučení jakýchkoliv aktivit souvisejících s výstavbou (výstavba, úpravy terénu, zásahy do břehových porostů 
atd.), ale i provozem ve východní části Podleského rybníka, která je biologicky nejhodnotnější (Příloha 3, Obr. 
5, 6 a 8). Doporučujeme dodržet odstup lanové dráhy od těchto partií minimálně 100 m a vodní lyžování 
situovat ev. do západnější části rybníka. 

Břehové porosty a okolí 
• Veškeré břehové porosty by měly zůstat zachovány. Kácení max. jednotlivých stromů či keřů může být, v 

souladu s platnou legislativou, prováděno pouze mimo období hnízdění ptáků (duben až červenec), ideálně 
mimo vegetační období (tedy v listopadu až únoru). 

• V souvislosti s ochranou stávajících dřevin proti jejich poškození (oděrem, zhutněním půdy apod.) v průběhu 
výstavby záměru doporučujeme dodržovat příslušné technické normy (TN), zejména TN ČSN 83 9061 
„Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dříve 
ČSN 18 920). 

• Je nepřípustné odstraňovat zejména vzrostlé a velmi staré či odumírající stromy (např. vrby), které 
představují významný biotop nejen pro ptáky, ale i celou řadu bezobratlých, podobně jako vzrostlé porosty 
hlohů (Příloha 3, Obr. 12). 

• Zhruba 100 m východně od plánovaného mola a zázemí se nachází drobná rákosina, kde hnízdí ohrožení 
motáci (viz Kap. 3.1, Příloha 1). Tuto rákosinu je nutno zachovat a ušetřit jí rovněž od nadměrného rušení v 
průběhu provozu. 

• Jako kompenzační opatření za poškozené biotopy/úkryty plazů v okolí plánované budovy zázemí je žádoucí 
vybudovat dvě menší kamenné zídky sloužící plazům coby úkryty, ale i hnízdiště a zimoviště. Zídky by měly 
být umístěny mimo frekventovaná místa a po dohodě s vlastníky pozemků. Způsob provedení i výběr 
vhodného místa by měl být konzultován s odborníkem (herpetologem). 

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. Dostupné 
informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo 
veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (bývalá těžba) není mimořádně citlivé na 
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor 
na absorbování případných neurčitostí. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z požadavků na velikost vodní plochy, souhlas majitele a  
dopravního napojení. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž 
je doložena rozptylová studie, protokol z měření hluku a nezbytné doklady. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Záměrem investora – firmy Wake and Wild, spol. s r.o. je vybudování nového zařízení pro vodní sporty - 
vodní lyžování. 

Princip zařízení je podobný klasickému lyžařskému vleku známému z většiny sjezdovek. Lyžař na vodě 
bude tažen unašečem, který bude upevněn na ocelovém laně poháněném elektromotorem. 

V souvislosti se záměrem se uvažuje s vytvořením jedné dráhy ve tvaru pětiúhelníka a dvou rovných drah. 
Přístup k drahám bude z plovoucího mola. Pro návštěvníky bude vybudováno nové parkoviště s kapacitou 
30 osobních vozidel, které bude k dispozici i jiným návštěvníkům. 

Zařízení bude využíváno především v letních měsících, kdy je přijatelná teplota vody. 

Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál bude patrně jediným seznatelným vlivem nárůst 
automobilové dopravy, kdy se předpokládá příjezd osobních vozidel na parkoviště. Počet vozidel bude 
odpovídat návštěvnosti areálu a bude se obvykle jednat o 10 až 20 vozidel za den, pro účely posouzení v 
tomto dokumentu bylo uvažováno s maximálním příjezdem (a odjezdem) 50 vozidel za den. 

V rámci vyhodnocení nebyl zjištěn žádný významnější vliv na životní prostředí, který by znamenal možnost 
negativního ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Celková situace areálu 
Příloha 2 Rozptylová studie 
Příloha 3 Měření hluku 
Příloha 4 Biologický průzkum 
Příloha 5 Doklady: 
                  - vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu 
                  - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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1. Úvod 
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. Wake and Wild, spol. s r.o.. 
Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "Novostavba mola a dráhy 
se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. p. č. 1692, k. ú. Uhříněves " a byla 
vytvořena jako příloha oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je 
příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území v průběhu výstavby a provozu záměru.  

Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž tuhými látkami (PM10), oxidem dusičitým (NO2), benzenem a 
benzo(a)pyrenem. 

Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého 
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). 

Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI 
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné 
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění, 
přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb. 

2. Popis metodiky 
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků 
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika 
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou 
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje. 

Metodika SYMOS 97 umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů  
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu  

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik 
znečištění ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se 
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší  

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídu stability a rychlost větru  

• roční průměrné koncentrace  
• dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)  

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno: 

• stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů  
• stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů  
• stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí  
• vypočítat spad prachu  
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi  

Programové vybavení 

Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z 
výše zmíněné metodiky SYMOS'97. 
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Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem 
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované 
oblasti o libovolné velikosti buňky. 

Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné 
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální 
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve 
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové 
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v 
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model 
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z 
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici 
Praha-Libuš.  

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního 
výkonu.  

V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová 
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.  

Fyzikální a chemické procesy 

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry 
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na 
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. 

• Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.  
• Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.  

Kategorie znečišťujících látek 

Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. 
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce 
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé 
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře. 

• Kat. I - 20 hodin  
• Kat. II - 6 dní  
• Kat. III - 2 roky  

Výpočet průměrných ročních koncentrací 

Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. 
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a 
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních 
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. 

Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°. 

Klimatické vstupní údaje 

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda 
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. 
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii 
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.  

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a 
teplotní stability atmosféry.  

Rychlost větru 

se dělí do tří tříd rychlosti: 
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• slabý vítr 1.7 m/s  
• střední vítr 5 m/s  
• silný vítr 11 m/s  

Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

Teplotní stabilita atmosféry 

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje 
pět tříd stability ovzduší: 

• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu  
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu  
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se 

vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky  
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek  
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.  

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění 
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých 
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 



Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování 

text-RS_Lyžařský výtah.doc  7(36) 

3. Vstupní údaje 

3.1. Údaje o zdrojích 

3.1.1. Výstavba 

Výpočet byl proveden pro následující zdroje: 

• automobilová doprava obsluhující záměr v průběhu výstavby 

Emise ze stavební dopravy 

Pro výpočet imisní zátěže ze stavební dopravy byly uvažovány následující intenzity dopravy (příjezdů 
za 24 hodin): 

osobni lehké nákladní těžké nákladní 

6 0 4 

3.1.2. Provoz záměru 

Výpočet byl proveden pro následující zdroje: 

• automobilová doprava obsluhující záměr v průběhu provozu 

Emise z provozní dopravy  

Pro výpočet imisní zátěže ze stavební dopravy byly uvažovány následující intenzity dopravy (příjezdů 
za 24 hodin): 

osobni lehké nákladní těžké nákladní 

50 0 0 

Emisní faktory 
Pro výpočet emisí z autodopravy byly využity emisní faktory získané programem MEFA 13, uvažovaná 
emisní úroveň 2014: 

 pro rychlost 10 km/h pro rychlost 50 km/h pro rychlost 80 km/h 

 OA LN TN OA LN TN OA LN TN 

NOx 0.6276 2.1809 4.3430 0.3989 1.1656 3.2726 0.1898 0.5692 1.4084 

PM10 0.0595 0.2132 0.4741 0.0397 0.1147 0.2379 0.0202 0.0665 0.0933 

benzen 0.0059 0.0053 0.0301 0.0029 0.0025 0.0142 0.0018 0.0013 0.0178 

BaP 0.0059 0.0129 0.0149 0.0054 0.0113 0.0132 0.0051 0.0119 0.0142 
 
Pro výpočet emisí škodlivin ze spalování nafty v dieselgenerátorech byly použity emisní faktory dle 
sdělení MŽP k vyhlášce 415/2012 Sb. 

3.2. Meteorologické podklady 
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité 
větrné růžice je uveden v následující tabulce: 

N NE E SE S SW W NW calm 
7.00 6.00 11.00 7.02 9.98 15.99 16.00 9.01 18.00 

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů 
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m 
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK.  
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Dále byl výpočet proveden pro 1 vybraný výpočtový body umístěné do prostoru oken v nejvyšším 
podlaží obytných budov v blízkosti příjezdové trasy. 

objekt číslo popis 
RB 1 Dubeč č.p. 1659 

Tento výpočtový bod byl vyhodnocen pouze v etapě provozu protože stavební doprava bude (s 
ohledem na zdroj surovin a dopravní komfort) směřována po trase mimo Dubeč. 

Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl 
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.  

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek 
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu 
201/2012 Sb.: 

znečišťující látka doba průměrování imisní limit přípustná četnost překročení 
za kalendářní rok 

1 hodina 200 µg.m-3 18 
oxid dusičitý (NO2) 

1 rok 40 µg.m-3 - 

24 hodin 50 µg.m-3 35 
tuhé látky frakce PM10 

1 rok 40 µg.m-3 - 

benzen 1 rok 5 µg.m-3 - 

benzo(a)pyren (BaP) 1 rok 1 µg.m-3 - 
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4. Výsledky výpočtu 

4.1. Výstavba 

4.1.1. Příspěvek výstavby záměru ke stávající imisní zátěži NO2 

Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem stavby a stavební 
dopravy, dosahuje nejvýše 0,03 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru příjezdu k 
prostoru předpokládané nakládky na ponton. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké 
hodnoty do 0,075 % limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé 
území s maximem, budou hodnoty příspěvku významně nižší.  

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu 
vycházejí ve výši do 0,1 µg.m-3, tedy do 0,05 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum 
vychází do prostoru příjezdových tras. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní 
zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.1.2. Příspěvek výstavby záměru ke stávající imisní zátěži PM10 

Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem stavby a stavební 
dopravy, dosahuje nejvýše 0,015 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty 
do 0,04% limitu (40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru příjezdu. V ostatních 
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  

Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí 
mimo vlastní areál ve výši do 0,06 µg.m-3, tedy 0,12 % imisního limitu (50 µg.m-3). Doby trvání 
maximální koncentrace velmi relativně krátké. Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení 
imisního limitu tedy nepředpokládáme. 

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.1.3. Příspěvek výstavby záměru ke stávající imisní zátěž benzenu 

Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem stavby a stavební 
dopravy, dosahuje nejvýše 0,001 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty 
do 0,02% limitu (5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru příjezdu do prostoru 
předpokládané nakládky betonu na ponton. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek 
imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace benzenu  

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.1.4. Příspěvek výstavby záměru ke stávající imisní zátěž BaP 

Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem stavby a stavební 
dopravy, dosahuje nejvýše 0,001 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty 
cca 0,1% limitu (1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru příjezdu do předpokládané 
nakládky betonu na ponton. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže 
dosahovat hodnot ještě nižších.  

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace BaP  

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.2. Provoz záměru 

4.2.1. Příspěvek provozu ke stávající imisní zátěži NO2 

Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, 
dosahuje nejvýše 0,02 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru parkoviště. V porovnání 
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,05 % limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech 
hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty příspěvku významně 
nižší.  

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu 
vycházejí ve výši do 0,15 µg.m-3, tedy do 0,08 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové 
maximum vychází do prostoru parkoviště. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek 
imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 

 



Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování 

text-RS_Lyžařský výtah.doc  14(36) 

4.2.2. Příspěvek provozu ke stávající imisní zátěži PM10 

Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, 
dosahuje nejvýše 0,1 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,25% 
limitu (40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru západního okraje areálu. V ostatních 
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  

Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí 
ve výši do 0,6 µg.m-3, tedy 1,2 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do 
prostoru parkoviště. Doby trvání maximální koncentrace jsou velmi krátké neboť samotný provoz 
zdrojů bude v ročním součtu činit jen několik měsíců za rok. Významnější ovlivnění stávající četnosti 
dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme. 

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.2.3. Příspěvek provozu ke stávající imisní zátěž benzenu 

Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného 
záměru, dosahuje nejvýše 0,004 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty 
do 0,08% limitu (5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru parkoviště osobních vozidel. 
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě 
nižších.  

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace benzenu  

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.2.4. Příspěvek provozu ke stávající imisní zátěž BaP 

Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru, 
dosahuje nejvýše 0,006 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty cca 0,6% 
limitu (1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru severovýchodní části areálu. 
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě 
nižších.  

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace BaP  

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 

 

4.2.5. Příspěvek výstavby záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných bodech 

Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce: 
 NO2 PM10 benzen BaP 

objekt  roční 
průměr 

hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

24hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

roční 
průměr 

Dubeč č.p. 1659 0.009 0.049 0.031 0.127 0.001 0.002 
 limit  40,00 200,0  40,000  50,00 5,00 1,00 

 (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (ng.m-3) 

S ohledem na předpokládanou úroveň stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu se stávající 
imisní zátěží neočekáváme dosažení či překročení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou 
zástavbou.  
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území 
Nejbližší stanice1 imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1539 Praha10-Průmyslová, která se 
nachází ve vzdálenosti cca 4 km západním směrem.  

Oxid dusičitý (NO2) 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace NO2 na této stanici 34,3 µg.m-3, což činí cca 86% 
imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 tato této stanici dosáhla hodnoty 174,5 µg.m-3 což činí cca 
87% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). Předpokládáme tedy, že 
imisní limit této škodliviny je dodržován. 

Pro podrobnější popis stávající imisní situace uvádíme výřez z imisní mapy publikované na webových 
stránkách http://mpp.praha.eu: 

 
Dle této mapy je v prostoru navrženého záměru stávající imisní zátěž u průměrných ročních 
koncentrací NO2 do 20 µg.m-3 což činí cca 50% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Maximální hodinové 
koncentrace jsou zde do 100 µg.m-3 což činí cca 50% imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3). 

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení 
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2: 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční 
koncentrace do 18,5 µg.m-3, tedy asi 46% limitu (LVr=40 µg.m-3).  

Příspěvky průměrné roční koncentrace a příspěvky maximální hodinové koncentrace NO2 a jejich 
porovnání se stávajícím stavem a imisním limitem je uvedeno v následující tabulce (µg.m-3): 

 

                                                   
1 Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území 

http://mpp.praha.eu
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 stávající stav dle: příspěvek záměru 

 atlas ŽP2 pětiletí  
2009-2013 stavba provoz  

imisní limit 

roční průměr 16,9 µg.m-3 18,5 µg.m-3 0.033 0.027 40,0 µg.m-3 

hodinové maximum 70 µg.m-3 - 0.176 0.212 200,0 µg.m-3 

Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního 
limitu.  

Tuhé látky - PM10 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 29,0 µg.m-3, což činí cca 73% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 188 µg.m-3 což je nad hodnotou 
imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 42 případů, tedy více 
než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok).  

Pro podrobnější popis stávající imisní situace uvádíme výřez z imisní mapy publikované na webových 
stránkách http://mpp.praha.eu: 

 
Dle této mapy je v prostoru navrženého záměru stávající imisní zátěž u průměrných ročních 
koncentrací PM10 okolo 26 µg.m-3 což činí cca 65% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Maximální denní 
koncentrace jsou zde v nadlimitní koncentraci, četnost dosažení limit je však pouze od 5 do 10 
případů za rok, tedy méně než je limitem tolerovaný počet překročení (LVč=35x za rok). 

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení 
OZKO) jsou  v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10: 

 
                                                   
2 jedná se o hodnoty uváděné pro výpočtový bod č. 5520 z atlasu ŽP v Praze, situovaného v blízkosti 
navrženého parkoviště 

http://mpp.praha.eu
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční 
koncentrace cca 25,4 µg.m-3, tedy asi 64% limitu (LVr=40 µg.m-3).  

V případě maximálních denních koncentrací za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po 
odečtení 35 případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu): 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní 
koncentrace cca 43,7 µg.m-3, tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m-3).  

Příspěvky průměrné roční koncentrace a příspěvky maximální hodinové koncentrace PM10 a 
jejich porovnání se stávajícím stavem a imisním limitem je uvedeno v následující tabulce (µg.m-3): 

 stávající stav dle: příspěvek záměru 

 atlas ŽP 
bod 5520 

pětiletí  
2009-2013 stavba provoz  

imisní limit 

roční průměr 25,6 µg.m-3 25,4 µg.m-3 0.019 0.133 40,0 µg.m-3 

denní maximum 176 µg.m-3 43,7 µg.m-3 0.075 0.830 50,0 µg.m-3 

četnost překr. limitu 6,8 x - - - 35 x/rok 

Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže a vznik nových 
nadlimitních stavů. 

Tuhé látky - PM2,5 

Údaje z měření na blízkých stanicích není k dispozici. 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Smíchov (cca 14 km vzdálené) 
naměřena ve výši 14,1 µg.m-3, což činí 56% imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy 
nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Pro podrobnější popis stávající imisní situace uvádíme výřez z imisní mapy publikované na webových 
stránkách http://mpp.praha.eu: 

http://mpp.praha.eu
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Dle této mapy je v prostoru navrženého záměru stávající imisní zátěž u průměrných ročních 
koncentrací PM10 do 15 µg.m-3 což je do 62% imisního limitu (LVr=26 µg.m-3).  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení 
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5: 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční 
koncentrace cca 18,3 µg.m-3, tedy 74 % hodnoty limitu (LVr=25 µg.m-3).  

Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolaný provozem hodnoceného záměru v zájmovém 
území dosahuje hodnoty cca 0,06 µg.m-3 (63% hodnoty PM10), nejvyšší příspěvek vychází do prostoru 
vjezdu do vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.  

 stávající stav dle: příspěvek záměru 

 atlas ŽP 
bod 5520 

pětiletí  
2009-2013 stavba provoz  

imisní limit 

roční průměr 14,1 µg.m-3 18,3 µg.m-3 0.012 0.084 25,0 µg.m-3 

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů. 

Benzen 

Údaje z měření na blízkých stanicích není k dispozici. 

Pro podrobnější popis stávající imisní situace uvádíme výřez z imisní mapy publikované na webových 
stránkách http://mpp.praha.eu: 

http://mpp.praha.eu
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Dle této mapy je v prostoru navrženého záměru stávající imisní zátěž u průměrných ročních 
koncentrací benzenu do 0,31 µg.m-3 což činí cca6% imisního limitu (LVr=5 µg.m-3).  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení 
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu: 

 
Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do 
1,3 µg.m-3, imisní limit (5 µg.m-3) tedy není překročen. 

Příspěvky průměrné roční koncentrace benzenu a jejich porovnání se stávajícím stavem a imisním 
limitem je uvedeno v následující tabulce (µg.m-3): 

 stávající stav dle: příspěvek záměru 

 atlas ŽP 
bod 5520 

pětiletí  
2009-2013 stavba provoz  

imisní limit 

roční průměr 0,31 µg.m-3 1,3 µg.m-3 0.0011 0.004 5,0 µg.m-3 

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního 
limitu. 

Benzo(a)pyren 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace BaP0 na stanici Šrobárova (vzdálené 4,2 km západně 
od záměru) naměřena ve výši 0,9 ng.m-3, což činí 90% imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnoty 
tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení 
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP: 
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Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do 
0,97 ng.m-3, imisní limit (1 ng.m-3) tedy není překročen. 

Příspěvky průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu a jejich porovnání se stávajícím stavem a 
imisním limitem je uvedeno v následující tabulce (ng.m-3): 

 stávající stav dle: příspěvek záměru 

 atlas ŽP pětiletí  
2009-2013 stavba provoz  

imisní limit 

roční průměr - 0,97 ng.m-3 0.0013 0.007 1,0 ng.m-3 

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů. 

 

6. Kompenzační opatření 
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak je 
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro oxid dusičitý (NO2) 
ani PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. V případě škodliviny BaP je v 
dotčeném území imisní limit v aktuálním pětiletém průměru překročen. 

Očekávaný imisní příspěvek BaP je však velmi nízký, proto nepředpokládáme nutnost případného 
uložení kompenzačních opatření prověřit v rámci územního řízení. 
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7. Závěry 
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného 
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže docházíme 
k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby k výraznému ovlivnění stávající 
kvality ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitní stavů, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního 
limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru. 

S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu 
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel. 

 

V Brně 20.8.2015 

 

 
…………………………………………………. 

ing. Pavel Cetl 

autorizovaná osoba 
pro výpočet rozptylových studií 
číslo autorizace 3151/740/03 
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8. Přílohy 

8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů 

 
Poznámka: 
• vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m 
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8.2. Výstavba záměru 

8.2.1. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 
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8.2.2. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2  
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8.2.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 
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8.2.4. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10 
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8.2.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu 
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8.2.6. Příspěvek průměrné roční koncentrace BaP 
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8.3. Provoz dopravy obsluhující záměr 

8.3.1. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 
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8.3.2. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2  
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8.3.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 

 



Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování 

text-RS_Lyžařský výtah.doc  34(36) 

8.3.4. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10 
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8.3.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu 
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8.3.6. Příspěvek průměrné roční koncentrace BaP 
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°± »¬ ° 3´±¸æ ð                                                                                                                      ª#¬·µ ò           ï 
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9. Použité metody:  

9.1. Použité metody akustického m »²3  
Ó»¬±¼·½µ# ²?ª±¼ °®± ³ »²3 ¿ ¸±¼²±½»²3 ¸´«µ« ª ³·³±°®¿½±ª²3³ °®±¬ »¼3  
ØÛÓóíððóïïòïîòðïóíìðêë 

ÍÒ ×ÍÑ ïççêóîô  ßµ«¬·µ¿ � Ð±°·ô ³ »²3 ¿ °±«¦±ª?²3 ¸´«µ« °®±¬ »¼3  
?¬ îæ Ë® ±ª?²3 ¸´¿¼·²§ ¸´«µ« °®±¬ »¼3  

9.2. Použité metody hodnocení
Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ òîéîñîðïï Í¾òô Ñ ±½¸®¿²  ¦¼®¿ª3 ° »¼ ²»° 3¦²·ª#³· & ·²µ§ ¸´«µ« ¿ ª·¾®¿½3 

ÍÒ ×ÍÑ ïççêóïô  ßµ«¬·µ¿ � Ð±°·ô ³ »²3 ¿ ¸±¼²±½»²3 ¸´«µ« °®±¬ »¼3 �  
?¬ ïæ Æ?µ´¿¼²3 ª»´· ·²§ ¿ °±¬«°§ °®± ¸±¼²±½»²3 

Ó»¬±¼·½µ# ²?ª±¼ °®± ¸±¼²±½»²3 ¸´«µ« ª ½¸®?² ²7³ ª»²µ±ª²3³ °®±¬±®« ¬¿ª»¾  
êîëìëñîðïðóðÊÆóíîòíóïòïïòîðïð 
  
10. Použitá p 3¬®±¶±ª? ¬»½¸²·µ¿æ    

ó     Æª«µ±³ ® Ò±®±²·½ô ¬§° ïïèô ªò ò íïçìïô  ±ª »²  Ó× Þ®²± ò êðíëóÑÔóÆððëëóïíô   
             °´¿¬²±¬ ±ª »²3 ¼± ïîò êò îðïë 

ó Ó 3½3 ³·µ®±º±² Ò±®±²·½ô ¬§° ïîîëô ªò òéîçèïô ±ª »² Ó× Þ®²± òêðíëóÑÔóÓððìêóïíô 
°´¿¬²±¬ ±ª »²3 ¼± ïïò êò îðïë 

ó Õ¿´·¾®?¬±® Ò±®±²·½ô ¬§° ïîëïô ªò ò íïêïíô   µ¿´·¾®±ª?² Ó× Þ®²± êðíë�ÕÔ�Õððîëóïíô 
      µ±²¬®±´¿ ïðò êò îðïë  
ó ß²»³±³»¬® ÌÛÝÐÛÔ ßÊÓóéïîô ªò ò ßÞèèðêëô µ¿´·¾®±ª?² ØÓF Ð®¿¸¿ ò ßÒÓ � ïîîëðô 

µ±²¬®±´¿ ëò ïîò îðîð  
      ó     Ø§¹®±³»¬® ÌÛÝÐÛÔ ÜÌÓ ëëðô ªò ò ððíðçïô µ¿´·¾®±ª?² ÔßÞ � ÓÛÌ ò®ò±ò    
            ÕÑÓñÌØñðïñïíô µ±²¬®±´¿ èò ïò îðîï 

ó    Þ¿®±³»¬® ÙÎÛ×Í×ÒÙÛÎ »´»½¬®±²·½ ¬§° ÙÐÞ ííððô µ¿´·¾®±ª?² Ó× Þ®²± êðïíóÕÔóÝððìëóïí 
            µ±²¬®±´¿ ïêò ïò îðîï

ïïò Ò?¦ª±´±ª3æ   

Ôß»¯ôÌ           ó     »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß ¦¿ ¼±¾« ¬®ª?²3 Ì 
Ôß³¿¨           ó      ³¿¨·³?´²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß 
Ôß³·²           ó      ³·²·³?´²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß 
ÔßÛ              ó      ¸´¿¼·²¿ »¨°±¦·½» ¦ª«µ«  
ÔßÒôÌ           ó      ¼·¬®·¾« ²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß ø° »µ®± »²? °± ¼±¾« Ò û ¼±¾§ Ì÷ 
ÔßïôÌ            ó      ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß ° »µ®± »²? °± ¼±¾« ï û ¼±¾§ Ì ø±¶»¼·² ´7 �°· µ§÷ 
ÔßëðôÌ           ó      ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß ° »µ®± »²? °± ¼±¾« ëð û ¼±¾§ Ì ø°® ³ ®²? ¸´¿¼·²¿÷ 
ÔßçðôÌ           ó      ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß ° »µ®± »²? °± ¼±¾« çð û ¼±¾§ Ì ø°®¿µ¬·½µ7 °±¦¿¼3÷ 
ÔßççôÌ           ó      ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß ° »µ®± »²? °± ¼±¾« çç û ¼±¾§ Ì ø¬»±®»¬·½µ7 °±¦¿¼3÷ 
Ô¬»¯ôÌ            ó      »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ª ¬ »¬·²±±µ¬?ª±ª7³ °?³« ¦¿ ¼±¾« Ì 
¼Þ               ó      ¼»½·¾»´ 
ËßÞ             ó       ®±¦�3 »²? ²»¶·¬±¬¿ ³ »²3 
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ïîò Í·¬«¿½» ¿ °±°·æ  

     Ð »¼³ ¬»³ ³ »²3 ¶» ¦¶·�¬ ²3 ¿ ª§¸±¼²±½»²3 ¸´¿¼·² ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¦ °®±ª±¦« ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ ¿ 
¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 ª ¿®»?´« ßÌÝ Ó»®µ«®ô Ð¿±¸´?ªµ§ò Ð »¼³ ¬²? ª±¼²3 ´¿²±ª? ¼®?¸¿ ¶» «³3¬ ²¿ ª °®±¬±®« 
Ê»´µ7 ´¿¹«²§ ª ¿®»?´« ½¿³°«ò Þ«¼±ª¿ ¦?¦»³3 ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ ¶» ·¬«±ª?²¿ ²¿ »ª»®²3³ ¾ »¸« 
´¿¹«²§ô ¦ µ¬»®7¸± ¶» ®±ª² ž »�»² ª¬«° ²¿ ³±´± ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ò  
      Ê±¼²3 ´¿²±ª? ¼®?¸¿ ¶» ´»² ²¿ ²¿ î °®±ª±¦²3 ½»´µ§ ¿ ·½» ²¿ ª#«µ±ª±« ¼®?¸« ¿ ²¿ �¬¿²¼¿®¼²3� 
lanovou dráhu. Každá dráha má vlastní elektromotor situovaný na stožáru v prostoru nástupu na 
¶»¼²±¬´·ª7 ¼®?¸§ ø·´² jší motor „standardní“ dráhy je situován blíže k bu¼±ª  zázemí. Podávání tažných 
´¿² ²¿ ª´¿¬²3 ´¿²±ª±« ¼®?¸« ¦¿¶·� «¶» °±¼¿ª¿   ª´¿¬²3³ »´»µ¬®±³±¬±®»³ «³3¬ ²#³ ° 3³± ²¿ ³±´«ò 
Uchycení tažného lana na lanovou dráhu zajiš «¶» °²»«³¿¬·½µ# ³»½¸¿²·¦³« ·¬«±ª¿²# ª»¼´» ³±¬±®« 
´¿²±ª7 ¼®?¸§ò Ð 3°®¿ª« ¬´¿µ±ª7¸± ª¦¼«½¸« °®± °²»«³¿¬·½µ# ³»½¸¿²·¦³« ¦¿¶·� «¶» µ±³°®»±® 
·¬«±ª¿²# ²¿ ³±´« ª»¼´» »´»µ¬®±³±¬±®« °±¼?ª¿½3 ¼®?¸§ò Ê¦¸´»¼»³ µ ³¿´7³« ±¼¾ ®« ¬´¿µ±ª7¸± ª¦¼«½¸« 
°3²? µ±³°®»±® °±«¦» ï ¨ ¦¿ ¸±¼·²«ò Ò¿ ¸´¿¼·²  ´¿¹«²§ ¶±« ®±¦³3¬ ²§ · ° ekážky pro vodní lyža »ò 
Ð®±ª±¦²3 ¼±¾¿ ±¾±« ª±¼²3½¸ ´¿²±ª#½¸ ¼®¿¸ ¶» °±«¦» ª ¼»²²3 ¼±¾  ±¼ çæðð ¼± îïæððò Þ ¸»³ °®±ª±¦« 
³ že nastat situace, že budou motory obou drah v nep etržitém provozu po celou dobu provozu vodních 
ª´»µ , vlastní ježd ní lyža  ¾«¼» ·²·¬ ³¿¨·³?´²  ë ¸±¼·² ¦ ±³· ²»¶¸´« ² ¶�3½¸ ¸±¼·² °®±ª±¦«ò 
Ê °® ¾ ¸« ³ ení jezdili na obou dráhách 2 lyža i, na „standardní“ dráze lyža · ° »µ±²?ª¿´· ° ekážky, a 
·½» ° i každém pr ¶»¦¼« µ±´»³ ° ekážky.  
     Þ«¼±ª¿ ¦?¦»³3 ¶» «³3¬ ²¿ »ª»®±ª#½¸±¼²  ±¼ ³±´¿ ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ò Ê ¾«¼±ª  ¦?¦»³3 ¶» 
·¬«±ª?² ¾¿® °®± ±¾ »®¬ª»²3 ²?ª�¬ ª²3µ  ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ò Ñ¼ª ¬®?²3 °®±ª±¦²3½¸ °®±¬±®  ¶» »�»²± 
° ·®±¦»²7 ±µ²§ ±®·»²¬±ª¿²#³· µ Ê»´µ7 ´¿¹«² ò Ò¿ ª»²µ±ª²3 ¬»®¿» ¶» °®±ª±¦±ª?²¿ ®»°®±¼«µ±ª¿²? 
hudba, sloužící pro „podkreslení atmosféry“ u dráhy. Pro reprodukci hudby slouží hifi soustava zna µ§ 
Ð¿²¿±²·½ ¬§° ÍÝóÐÓÈëÛÙóÍ  î ®»°®±¼«µ¬±®§ ± ª#µ±²« êð É «³3¬ ²#³· ²¿ º¿?¼  ¾«¼±ª§ 
±®·»²¬±ª¿²7 µ ª±¼²3 ¸´¿¼·² ò Ê °® ¾ ¸« ³ »²3 ¾§´¿ ®»°®±¼«µ±ª¿²? ¸«¼¾¿ ²¿¬¿ª»²¿ ²¿ ³¿¨·³?´²3 
ª#µ±²ò  
     Ó »²3 ª» ª»²µ±ª²3³ °®±¬±®« ¶» °®±ª»¼»²± ª ¶»¼²±³ ®»º»®»² ²3³ °®±º·´« ¿ ·½» ²¿ ¾ »¸« ª±¼²3 
°´±½¸§ ª °®±¬±®« ³»¦· ³±´»³ ¿ ¾«¼±ª±« ¦?¦»³3ò Ò¿ ³ 3½3³ ¬¿²±ª·�¬  ³ »²± ° · ª#�» «ª»¼»²7³ 
°®±ª±¦« ª±¼²3½¸ ¼®¿¸ô ° · °®±ª±¦« ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 °±´» ²   ³±¬±®§ ±¾±« ¼®¿¸ô ° · °®±ª±¦« 
µ±³°®»±®« ²¿ ³±´«ô ¦ ²¿³ »²#½¸ »µª·ª¿´»²¬²3½¸ ¸´¿¼·² ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¶» ¬¿²±ª»²¿ ±³·¸±¼·²±ª? 
»µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ«ò Ò¿ ¦?ª ® ¶» °®±ª»¼»²± ³ »²3 ¸´¿¼·² ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« °±¦¿¼3ò 
Ð®±³ ²²7 ¦¼®±¶» ¸´«µ« ª ±µ±´3 ³ 3½3¸± ¬¿²±ª·�¬  byly v maximální možné  mí » »´·³·²±ª?²§ò     

Ó »²3 ° 3¬±³»²æ Æ¼»² µ Ó®�¬²# � ¶»¼²¿¬»´ ±¾¶»¼²¿ª¿¬»´» ³ »²3  

ïíò µ´·³¿¬·½µ7 °±¼³3²µ§ ª ¼±¾  ³ »²3æ  

                      ¬»°´±¬¿ ¬¿ ã îèðÝ ô   ¬´¿µæ ççôí µÐ¿ô   ®»´ò ª´¸µ±¬æ  ®¸ ã ìí ûô ®§½¸´±¬ ª ¬®« ðôì ³ñ



ÕÑÓÐÎßØô ò®ò±òô Ó¿§»®±ª¿ éèìô Ó±¼ ·½» 

Ó »²3 ¸´¿¼·² ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¦ °®±ª±¦« ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ ¿ ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 ª ¿®»?´« ßÌÝ Ó»®µ«®ô Ð¿±¸´?ªµ§ 

Ð®±¬±µ±´  òêíñîðïí                                                                                                                                          ¬®¿²¿                  ì  
           ½»´µ»³ ¬®¿²       ïê 

ïìò Ó 3½3 ¬¿²±ª·�¬  � ª#´»¼µ§ ³ »²3 

ïìòïò  ßÌÝ Ó»®µ«® � ¾ »¸ ³»¦· ³±´»³ ¿ ¾«¼±ª±« � °®±ª±¦ ¼®¿¸ ¿ ¾«¼±ª§   

Ë³3¬ ²3 ³ 3½3¸± ³·µ®±º±²«æ 
Þ »¸ ª±¼²3 °´±½¸§ ª °®±¬±®« ³»¦· ³±´»³ ¿ ¾«¼±ª±« ¦?¦»³3ô ±¿ ³·µ®±º±²« ±®·»²¬±ª?²¿ µ ª±¼²3³ 
lyža µ#³ ¼®¿¸?³ô ª#�µ¿ ³·µ®±º±²« ïôè ³ ²¿¼ °±¼´¿¸±«   
Ð±°· ¦¼®±¶»æ 
Ð± ¼±¾« ³ ení jezdily na obou vodních lyža ských drahách 2 lyža ·ô ²¿ �¬¿²¼¿®¼²3� ¼®?¦» ° »µ±²?ª¿´· 
lyža · · ° ekážky, v provozu reprodukovaná hudba budovy zázemíô ²¿ ³ 3½3³ ¬¿²±ª·�¬· ¾§´ °®±ª±¦ 
«ª»¼»²#½¸ ¦¼®±¶  «¾¶»µ¬·ª²3³ °±´»½¸»³ ´§�·¬»´²#ô ³ »²3 ¶» ?¬» ²  ±ª´·ª ±ª?²± ¸´«µ±ª#³ °±¦¿¼3ô 
°®±³ nné zdroje v okolí jsou v maximální možné mí » »´·³·²±ª?²§  
Ý¸¿®¿µ¬»® ¸´«µ«æ 
°®±³ nný hluk bez tónových složek  

Ú±¬±¼±µ«³»²¬¿½» ³ 3½3¸± ¬¿²±ª·�¬ æ 

                         

Ê#´»¼µ§ ³ »²3æ 

¹®¿º òï � ¿±ª# °® ¾ ¸ »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ±¼» 3¬¿²7 °± ï  ó ?¬ 

ìïôð

ìîôð

ìíôð

ììôð

ìëôð

ìêôð

ìéôð

ìèôð

ìçôð

ëðôð

ëïôð

ï ïï îï íï ìï ëï êï éï èï çï ïðï ïïï ïîï ïíï ïìï ïëï ïêï ïéï

¿ Ì ø÷

¬¿¾«´µ¿ òï ó ²¿³ »²7 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ«  

³¿¨·³?´²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« Ôß³¿¨ ã ëìôç ¼Þ 

³·²·³?´²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« Ôß³·² ã ìïôí ¼Þ 

»µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µò ¬´¿µ« Ôß»¯ôÌ ã ìéôî ¼Þ
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¹®¿º òî ó ïñí ±µ¬?ª±ª? ¿²¿´#¦¿    

ïðôð

îðôð

íðôð

ìðôð

ëðôð

êðôð

¬ »¼²3 µ³·¬± »¬ ïñí ±µ¬?ª±ª7¸± °?³¿ º øØ¦÷

¬¿¾«´µ¿ òî ó ²¿³ »²7 »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ª ¬ »¬·²±±µ¬?ª±ª#½¸ °?³»½¸ 
¬ »¼²3 µ³·¬± »¬ ïñí 
±µ¬?ª±ª7¸± °?³¿ º 

øØ¦÷ 

²¿³ »²? »µª·ª¿´»²¬²3 
¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± 

¬´¿µ« Ô¬»¯ôÌ  ø¼Þ÷ 

¬ »¼²3 µ³·¬± »¬ ïñí 
±µ¬?ª±ª7¸± °?³¿ º 

øØ¦÷ 

²¿³ »²? »µª·ª¿´»²¬²3 
¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± 

¬´¿µ« Ô¬»¯ôÌ  ø¼Þ÷ 

îð ììôç èðð ìíôé 
îë ìéôî ïððð ìîôé 

íïôë ììôï ïîëð íèôé 
ìð ììôê ïêðð ìîôì 
ëð ìèôí îððð ìíôð 
êí ìçôí îëðð ìðôî 
èð ìèôð íïëð íéôí 
ïðð ìíôð ìððð íêôê 
ïîë ìðôï ëððð íðôí 
ïêð íëôð êíðð îèôï 
îðð íìôï èððð îèôð 
îëð íèôë ïðððð îéôî 
íïë íëôï ïîëðð îìôè 
ìðð íéôí ïêððð îîôì 
ëðð íçôð îðððð ïéôí 
êíð íçôê 

Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L¬ô»¯ôÌ ª ¬ »¬·²±±µ¬?ª±ª7³ °?³« ø¿²· ª» ¼ª±« ¬ ²
±«»¼3½3½¸ °?³»½¸÷ ²»²3 ª tší o více než 5 dB než L¬ô»¯ôÌ ª ±¾±« ±«»¼3½3½¸ ¬ »¬·²±±µ¬?ª±ª#½¸ 
°?³»½¸  

³ ený hluk neobsahuje tónové složky

¬¿¾«´µ¿ òí ó °®¿ª¼ °±¼±¾²±¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ«   
¸´¿¼·²¿ 

¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« 
ÔßÒôÌ  

¸±¼²±¬¿ ª ¼Þ 
¸´¿¼·²¿ 

¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« 
ÔßÒôÌ

¸±¼²±¬¿ ª ¼Þ 

ÔßïôÌ ëðôí ÔßëðôÌ ìêôê 

ÔßëôÌ ìçôë ÔßçðôÌ ìíôí 
ÔßïðôÌ ìèôì ÔßçëôÌ ìîôé 

ÔßîëôÌ ìéôë ÔßççôÌ ìïôç 
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Ë³3¬ ²3 ³ 3½3¸± ³·µ®±º±²«æ 
Þ »¸ ª±¼²3 °´±½¸§ ª °®±¬±®« ³»¦· ³±´»³ ¿ ¾«¼±ª±« ¦?¦»³3ô ±¿ ³·µ®±º±²« ±®·»²¬±ª?²¿ µ ª±¼²3³ 
lyža µ#³ ¼®¿¸?³ô ª#�µ¿ ³·µ®±º±²« ïôè ³ ²¿¼ °±¼´¿¸±«   
Ð±°· ¦¼®±¶»æ 
Ð± ¼±¾« ³ »²3 ¾§´§ ª °®±ª±¦« ³±¬±®§ ª±¼²3½¸ ´¿²±ª#½¸ ¼®¿¸ ¿ ®»°®±¼«µ±ª¿²? ¸«¼¾¿ ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3ô 
²¿ ³ 3½3³ ¬¿²±ª·�¬· ¾§´ °®±ª±¦ «ª»¼»²#½¸ ¦¼®±¶  «¾¶»µ¬·ª²3³ °±´»½¸»³ ´§�·¬»´²#ô ³ »²3 ¶» 
?¬» ²  ±ª´·ª ±ª?²± ¸´«µ±ª#³ °±¦¿¼3ô °®±³ nné zdroje v okolí jsou v maximální možné mí » 

»´·³·²±ª?²§  
Ý¸¿®¿µ¬»® ¸´«µ«æ 
°®±³ nný hluk bez tónových složek  

Ú±¬±¼±µ«³»²¬¿½» ³ 3½3¸± ¬¿²±ª·�¬ æ 
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³¿¨·³?´²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« Ôß³¿¨ ã ëîôî ¼Þ 

³·²·³?´²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« Ôß³·² ã  ìïôê ¼Þ 

»µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µò ¬´¿µ« Ôß»¯ôÌ ã ìêôï ¼Þ
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íðôð
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ëðôð

¬ »¼²3 µ³·¬± »¬ ïñí ±µ¬?ª±ª7¸± °?³¿ º øØ¦÷

¬¿¾«´µ¿ òë ó ²¿³ »²7 »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ª ¬ »¬·²±±µ¬?ª±ª#½¸ °?³»½¸ 
¬ »¼²3 µ³·¬± »¬ ïñí 
±µ¬?ª±ª7¸± °?³¿ º 

øØ¦÷ 

²¿³ »²? »µª·ª¿´»²¬²3 
¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± 

¬´¿µ« Ô¬»¯ôÌ  ø¼Þ÷ 

¬ »¼²3 µ³·¬± »¬ ïñí 
±µ¬?ª±ª7¸± °?³¿ º 

øØ¦÷ 

²¿³ »²? »µª·ª¿´»²¬²3 
¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± 
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îð ìðôé èðð íëôí 
îë íçôï ïððð íìôè 

íïôë íéôè ïîëð ííôé 
ìð ìðôì ïêðð ííôï 
ëð ìîôð îððð íîôè 
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íïë ííôë ïîëðð îîôî 
ìðð íîôé ïêððð ïçôð 
ëðð íëôð îðððð ïìôî 
êíð íëôí 

Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L¬ô»¯ôÌ ª ¬ »¬·²±±µ¬?ª±ª7³ °?³« ø¿²· ª» ¼ª±« ¬ ²
±«»¼3½3½¸ °?³»½¸÷ ²»²3 ª tší o více než 5 dB než L¬ô»¯ôÌ ª ±¾±« ±«»¼3½3½¸ ¬ »¬·²±±µ¬?ª±ª#½¸ 
°?³»½¸  

³ ený hluk neobsahuje tónové složky
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ÔßïôÌ ìçôï ÔßëðôÌ ìëôé 

ÔßëôÌ ìèôî ÔßçðôÌ ììôð 
ÔßïðôÌ ìéôî ÔßçëôÌ ìíôì 

ÔßîëôÌ ìêôì ÔßççôÌ ìîôë 
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Ë³3¬ ²3 ³ 3½3¸± ³·µ®±º±²«æ 
Þ »¸ ª±¼²3 °´±½¸§ ª °®±¬±®« ³»¦· ³±´»³ ¿ ¾«¼±ª±« ¦?¦»³3ô ±¿ ³·µ®±º±²« ±®·»²¬±ª?²¿ µ ª±¼²3³ 
lyža µ#³ ¼®¿¸?³ô ª#�µ¿ ³·µ®±º±²« ïôè ³ ²¿¼ °±¼´¿¸±«   
Ð±°· ¦¼®±¶»æ 
Ð± ¼±¾« ³ ení jezdily na obou vodních lyža ských drahách 2 lyža ·ô ²¿ �¬¿²¼¿®¼²3� ¼®?¦» ° »µ±²?ª¿´· 
lyža · · ° ekážky, v provozu kompresor a reprodukovaná hudba b«¼±ª§ ¦?¦»³3ô ²¿ ³ 3½3³ ¬¿²±ª·�¬· 
¾§´ °®±ª±¦ «ª»¼»²#½¸ ¦¼®±¶  «¾¶»µ¬·ª²3³ °±´»½¸»³ ´§�·¬»´²#ô ³ »²3 ¶» ?¬» ²  ±ª´·ª ±ª?²± 
¸´«µ±ª#³ °±¦¿¼3ô °®±³ nné zdroje v okolí jsou v maximální možné mí » »´·³·²±ª?²§  
Ý¸¿®¿µ¬»® ¸´«µ«æ 
°®±³ nný hluk bez tónových složek  
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³¿¨·³?´²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« Ôß³¿¨ ã êëôð ¼Þ 

³·²·³?´²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« Ôß³·² ã  ìïôð ¼Þ 

»µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µò ¬´¿µ« Ôß»¯ôÌ ã ëïôé¼Þ
»µª·ªò ¸´¿¼·²¿ ¿µò ¬´¿µ« µ±³°®»±®« Ôß»¯ôíð ã ëèôç ¼Þ
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¬¿¾«´µ¿ òè ó ²¿³ »²7 »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ª ¬ »¬·²±±µ¬?ª±ª#½¸ °?³»½¸ 
¬ »¼²3 µ³·¬± »¬ ïñí 
±µ¬?ª±ª7¸± °?³¿ º 

øØ¦÷ 

²¿³ »²? »µª·ª¿´»²¬²3 
¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± 
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íïôë ìíôð ïîëð íèôï 
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ëð ëðôê îððð íëôï 
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îðð ìèôë èððð îêôì 
îëð ììôï ïðððð îìôé 
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lyža µ#³ ¼®¿¸?³ô ª#�µ¿ ³·µ®±º±²« ïôè ³ ²¿¼ °±¼´¿¸±«   
Ð±°· ¦¼®±¶»æ 
Ð±¦¿¼3 ¶» ¬ª± »²± ?¬» ²  ª´¿¬²3³ ��«³»³� ¿®»?´« ßÌÝ Ó»®µ«® Ð¿±¸´?ªµ§ô ª »¬²  ��«³«� ª±¼²3 
¸´¿¼·²§ ¿ ?¬» ²  ¼±°®¿ª±« °± ª¦¼?´»²#½¸ µ±³«²·µ¿½3½¸ô °®±³ ²²7 ¦¼®±¶» ¸´«µ«ô µ¬»®7 ²»¶±« 
½¸¿®¿µ¬»®·¬·½µ#³· °®± ³ enou lokalitu, jsou v maximální možné mí » »´·³·²±ª?²§   
Ý¸¿®¿µ¬»® ¸´«µ«æ 
°®±³ nný hluk bez tónových složek  
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³¿¨·³?´²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« Ôß³¿¨ ã ëðôî ¼Þ 

³·²·³?´²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« Ôß³·² ã  íçôï ¼Þ 

»µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µò ¬´¿µ« Ôß»¯ôÌ ã ìîôð ¼Þ
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ïëò Ø±¼²±½»²3 ª#´»¼µ   

ïëòï  Ò»¶·¬±¬§ ³ »²3   

       Î±¦�3 »²? ²»¶·¬±¬¿ ËßÞ ° · ³ »²3 »µª·ª¿´»²¬²3½¸ ¸´¿¼·² ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¶» ¬¿²±ª»²¿ ¼´» ¬¿¾«´µ§ 
Üï ±¼¬¿ª½» Üòïòï �Ñ¼¸¿¼ ®±¦�3 »²7 ²»¶·¬±¬§ ËßÞ ° · ³ »²3 »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« 
Ôß»¯ôÌ� ° 3´±¸§ Ü Ó»¬±¼·½µ7¸± ²?ª±¼« °®± ³ »²3 ¿ ¸±¼²±½»²3 ¸´«µ« ª ³·³±°®¿½±ª²3³ °®±¬ »¼3 
ØÛÓóíððóïïòïîòðóíìðêëò 

      Ð®± ¦ª«µ±³ ® ¬ ídy 1 pro hluk s odstupem více než 10 dB od hluku p±¦¿¼3 ¶» ¸±¼²±¬¿ ®±¦�3 »²7 
²»¶·¬±¬§ ³ »²3                         ËßÞ ã ïôí ¼Þ 
       Ð®± ¦ª«µ±³ ® ¬ 3¼§ ï °®± ¸´«µ  ±¼¬«°»³ ì � ïð ¼Þ ±¼ ¸´«µ« °±¦¿¼3 ¶» ¸±¼²±¬¿ ®±¦�3 »²7 ²»¶·¬±¬§ 
³ »²3                                        ËßÞ ã ïôè ¼Þ 

       Î±¦�3 »²? ²»¶·¬±¬¿ ¶» ¬¿²±ª»²¿ °®± µ±»º·½·»²¬ ®±¦�3 ení k = 2, což pro normální rozd ´»²3 ±¼°±ª3¼?  
°®¿ª¼ °±¼±¾²±¬·  ¿· çë ûò   Î±¦�3 »²?  ²»¶·¬±¬¿  ¶» ¬¿²±ª»²¿ ª ±«´¿¼«  ¼±µ«³»²¬»³ Ûß ìñðîò 

ïëòî  Ò¿³ »²7 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ«  

¬¿¾«´µ¿ òïí � »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ª» ª»²µ±ª²3³ °®±¬±®«  

°®±¬±® ³ 3½3 ¬¿²±ª·�¬  ¦¼®±¶ 
²¿³ »²?  
Ôß»¯ôÌ ø¼Þ÷ 

²¿³ »²? Ôß»¯ôÌ ø¼Þ÷ 
µ±®·¹±ª¿²?  

± ¸´«µ °±¦¿¼3È

vodní lyža µ7 ¼®?¸§ô 
¾«¼±ª¿ ¦?¦»³3

ìéôî ìëôè o ïôè 
motory lyža µ#½¸ 

¼®¿¸ô ¾«¼±ª¿ ¦?¦»³3 
ìêôï ììôî o ïôè

vodní lyž. dráhy, 
µ±³°®òô ¾«¼±ª¿ ¦?¦»³3

ëèôç ëèôç o ïôí 

ß®»?´ ßÌÝ Ó»®µ«®ô 
Ð¿±¸´?ªµ§ 

Þ »¸ Ê»´µ7 ´¿¹«²§ô °®±¬±® 
³»¦· ³±´»³ ¿ ¾«¼±ª±« ¦?¦»³3  

¸´«µ±ª7 °±¦¿¼3 ìîôð óóó 
È

 µ±®»µ½» ²¿³ »²#½¸ »µª·ª¿´»²¬²3½¸ ¸´¿¼·² ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¶» °®±ª»¼»²¿ ¼´» ¬¿¾«´µ§ ª ±¼¬ò ëòìòëò �Ø´«µ °±¦¿¼3� 
Ó»¬±¼·½µ7¸± ²?ª±¼« °®± ³ »²3 ¿ ¸±¼²±½»²3 ¸´«µ« ª ³·³±°®¿½±ª²3³ °®±¬ »¼3 ØÛÓóíððóïïòïîòðïóíìðêë

Ð±¦²æ žádné z m »²3 ²»°´ «¶» °±¼³3²µ§ °®± ±¼» ¬»²3 µ±®»µ½» õ î ¼Þ ø° 3°ò õí÷ ¼´» Ó»¬±¼·½µ7¸± ²?ª±¼« Ó·²·¬»®¬ª¿ 
¦¼®¿ª±¬²·½¬ª3 ò¶ò êîëìëñîðïðóðÊÆóíîòíóïòïïòîðïðô ¦ ¬±¸±¬± ¼ ª±¼« ²»²3 «ª»¼»²? µ±®»µ½» ° · ¸±¼²±½»²3 ²¿³ »²#½¸ 
hladin akustického tlaku použita   
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ïëòí  Ø§¹·»²·½µ7 ´·³·¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ«    

     Ø§¹·»²·½µ7 ´·³·¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¬¿²±ª«¶» ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ òîéîñîðïï Í¾ò ± ±½¸®¿²
¦¼®¿ª3 ° »¼ ²»° 3¦²·ª#³· & ·²µ§ ¸´«µ« ¿ ª·¾®¿½3   
    Ð®± °®±ª±¦ ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ ¿ ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 ª ¿®»?´« ßÌÝ Ó»®µ«®ô Ð¿±¸´?ªµ§ ¶±« ¸§¹·»²·½µ7 
´·³·¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¬¿²±ª»²§æ 
  Ê#¬¿¸ ¦ ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ òîéîñîðïï Í¾òô ± ±½¸®¿²  ¦¼®¿ª3 ° »¼ ²»° 3¦²·ª#³· & ·²µ§ ¸´«µ« ¿ ª·¾®¿½3 

y ïî 
Ø§¹·»²·½µ7 ´·³·¬§ ¸´«µ« ª ½¸®?² ²#½¸ ª»²µ±ª²3½¸ °®±¬±®»½¸ ¬¿ª»¾  

¿ ª ½¸®?² ²7³ ª»²µ±ª²3³ °®±¬±®« 

   øï÷ Ø±¼²±¬§ ¸´«µ«ô  ª#¶·³µ±« ª§±µ±»²»®¹»¬·½µ7¸± ·³°«´²3¸± ¸´«µ«ô » ª§¶¿¼ «¶3 »µª·ª¿´»²¬²3 
¸´¿¼·²±« ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß Ôß»¯ôÌò Ê ¼»²²3 ¼±¾  » ¬¿²±ª3 °®± è ±«ª·´#½¸ ¿ ²¿ »¾» ²¿ª¿¦«¶3½3½¸ 
²»¶¸´« ² ¶�3½¸ ¸±¼·² øÔß»¯ôè¸÷ô ª ²± ²3 ¼±¾  °®± ²»¶¸´« ² ¶�3 ï ¸±¼·²« øÔß»¯ôï¸÷ò Ð®± ¸´«µ ¦ ¼±°®¿ª§ ²¿ 
°±¦»³²3½¸ µ±³«²·µ¿½3½¸ô  ª#¶·³µ±« & »´±ª#½¸ µ±³«²·µ¿½3ô ¿ ¼®?¸?½¸ô ¿ °®± ¸´«µ ¦ ´»¬»½µ7¸± °®±ª±¦« 
» »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ßô Ôß»¯ôÌ ¬¿²±ª3 °®± ½»´±« ¼»²²3 øÔß»¯ôïê¸÷ ¿ ½»´±« ²± ²3 ¼±¾« 
øÔß»¯ôè¸÷ ò 
      

   øí÷   Ø§¹·»²·½µ# ´·³·¬ »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ßô  ª#¶·³µ±« ¸´«µ« ¦ ´»¬»½µ7¸± °®±ª±¦« 
¿ ª§±µ±»²»®¹»¬·½µ7¸±  ·³°«´²3¸± ¸´«µ«ô » ¬¿²±ª3 ±« ¬»³ ¦?µ´¿¼²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß  
Ôß»¯ôÌ » ®±ª²? ëð ¼Þ ¿ µ±®»µ½3 ° ihlížejících ke druhu chrán ²7¸± °®±¬±®« ¿ ¼»²²3 ¿ ²± ²3 ¼±¾  °±¼´» 
° 3´±¸§ òí µ ¬±³«¬± ²¿ 3¦»²3ò Ð®± ª§±½» ·³°«´²3 ¸´«µ » ° · ¬» ¼¿´�3 µ±®»µ½»  óïî ¼Þ ò Ê ° 3°¿¼  ¸´«µ« 
s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na °±¦»³²3½¸ µ±³«²·µ¿½3½¸ ¿ ¼®?¸?½¸ô ¿ ¸´«µ« 
 ª#®¿¦²  ·²º±®³¿ ²3³ ½¸¿®¿µ¬»®»³ » ° · ¬» ¼¿´�3 µ±®»µ½» � ë ¼Þò  

                                Ð 3´±¸¿ òí µ ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò îéîñîðïï Í¾ò 

Õ±®»µ½» °®± ¬¿²±ª»²3 ¸§¹·»²·½µ#½¸ ´·³·¬   ¸´«µ« ª ½¸®?² ²#½¸ ª»²µ±ª²3½¸ °®±¬±®»½¸  
¬¿ª»¾ ¿ ª ½¸®?² ²7³ ª»²µ±ª²3³ °®±¬±®« 

?¬ ß 

Õ±®»µ½» ñ¼Þñ 
Æ° sob využití území 

ï÷ î÷ í÷ ì÷ 

Ý¸®?² ²# ª»²µ±ª²3 °®±¬±® ¬¿ª»¾ ´ žkových 
¦¼®¿ª±¬²·½µ#½¸ ¦¿ 3¦»²3 ª »¬²  ´?¦²3 

óë ð õë õïë 

Ý¸®?² ²# ª»²µ±ª²3 °®±¬±® ´ žkových 
¦¼®¿ª±¬²·½µ#½¸ ¦¿ 3¦»²3 ª »¬²  ´?¦²3 

ð ð õë õïë 

Ý¸®?² ²# ª»²µ±ª²3 °®±¬±® ±¬¿¬²3½¸ ¬¿ª»¾ ¿  
½¸®?² ²# ±¬¿¬²3 ª»²µ±ª²3 °®±¬±®

ð õë õïð õîð 

Õ±®»µ½» «ª»¼»²7 ª ¬¿¾«´½» » ²» 3¬¿¶3ò 
Ð®± ²± ²3 ¼±¾« » °®± ½¸®?² ²# ª»²µ±ª²3 °®±¬±® ¬¿ª»¾ ° · 3¬? ¼¿´�3 µ±®»µ½»  óïð ¼Þô  ª#¶·³µ±«  ¸´«µ« 
z dopravy na železni ních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 
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Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 
1)  Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdr±¶ ô ¸´«µ ¦ ª» »¶²7 °®±¼«µ½» ¸«¼¾§ô ¼?´» °®± ¸´«µ ²¿ 

& elových komunikacích a hluk ze železni ²3½¸ ¬¿²·½ ¦¿¶·� «¶3½3½¸ ª´¿µ±¬ª±®²7 °®?½»ô ¦»¶³7²¿ 
®±¦ ¿ ±ª?²3 ¿ »¬¿ª« ²?µ´¿¼²3½¸ ª´¿µ ô °®±¸´3¼µ« ª´¿µ  ¿ ±°®¿ª§ ª±¦     

2)  Použije se pro hluk z  dopravy na silnicích IIIò ¬ 3¼§ ¿ ³3¬²3½¸ µ±³«²·µ¿½3½¸ ×××ò ¬ 3¼§ ¿ ¼®?¸?½¸ò   
í÷ Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicí½¸ ×ò ¿ ××ò ¬ 3¼§ ¿ ³3¬²3½¸ µ±³«²·µ¿½3½¸ ×ò ¿ ××ò 

¬ 3¼§ ª &¦»³3ô µ¼»  ¸´«µ ¦ ¼±°®¿ª§ ²¿ ¬ ½¸¬± µ±³«²·µ¿½3½¸ ¶»  ° evažující nad hlukem z dopravy na 
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hl«µ ¦ ¼±°®¿ª§ ²¿ ¼®?¸?½¸ ª ±½¸®¿²²7³ °?³« 
¼®?¸§ò  

ì÷ Použije se v p 3°¿¼  ¬¿®7 ¸´«µ±ª7 ¦?¬ že z dopravy na pozemních komunikací s výjimkou 
& »´±ª#½¸ µ±³«²·µ¿½3 ¿ ¼®?¸?½¸ «ª»¼»²#½¸ ª ¾±¼« î÷ ¿ í÷ò Ì¿¬± µ±®»µ½» ¦ ¬?ª? ¦¿½¸±ª?²¿ · °± 
položení nového povrchu vozovky, provád né údržb  a rekonstrukci železni ²3½¸ ¼®¿¸ ²»¾± 
®±¦�3 »²3 ª±¦±ª»µ ° · ¦¿½¸±ª?²3 ³ ®±ª7¸± ²»¾± ª#�µ±ª7¸± ª»¼»²3 °±¦»³²3 µ±³«²·µ¿½»ô ²»¾± 
¼®?¸§ô ° · µ¬»®7 ²»³3 ¼±¶3¬ µ» ¦¸±®�»²3 ¬?ª¿¶3½3 ¸´« ²±¬· ª ½¸®?² ²7³ ª»²µ±ª²3³ °®±¬±®« ¬¿ª»¾ 
²»¾± ª ½¸®?² ²7³ ª»²µ±ª²3³ °®±¬±®«ô ¿ °®± µ®?¬µ±¼±¾7 ±¾¶3¦¼²7 ¬®¿§ò Ì¿¬± µ±®»µ½» » ¼?´» 
použije i v chrán ²#½¸ ª»²µ±ª²3½¸ °®±¬±®»½¸ ¬¿ª»¾ ° · «³3¬ ²3 ¾§¬« ª ° 3¬¿ª¾  ²»¾± ²?¬¿ª¾
¬?ª¿¶3½3¸± ±¾§¬²7¸± ±¾¶»µ¬« ²»¾± ª3½»& »´±ª7¸± ±¾¶»µ¬« ²»¾± ª ° 3°¿¼  ª#¬¿ª¾§ ±¶»¼·² ´7¸± 
±¾§¬²7¸±ô ²»¾± ª3½»& »´±ª7¸± ±¾¶»µ¬« ª ®?³½· ¼±¬¿ª¾§ °®±´«µô ¿ ª#¬¿ª¾§ ±¶»¼·² ´#½¸ ±¾§¬²#½¸ 
²»¾± ª3½»& »´±ª#½¸ ±¾¶»µ¬  ª ®?³½· ¼±¬¿ª¾§ ½»²¬»® ±¾½3 ¿ ¶»¶·½¸ ¸·¬±®·½µ#½¸ ?¬3ò 

  Ø§¹·»²·½µ7 ´·³·¬²3 »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ª» ª»²µ±ª²3½¸ ½¸®?² ²#½¸ °®±¬±®»½¸ 
ª ±µ±´3 ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ ¿ ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 ª ¿®»?´« ßÌÝ Ó»®µ«®ô Ð¿±¸´?ªµ§   

                         ¼»²²3 ¼±¾¿ ø êòðð ¸ � îîòðð ¸÷                            Ôß»¯ôè¸ ã  ìë ¼Þ 

                          

ÆÐ ÍÑÞ   Ó ÛÒS   ß   ØÑÜÒÑÝÛÒS   ØÔËÕË   ß   Ê×ÞÎßÝS 

y îð 
      øï÷  Ð · ³ »²3 ¸´«µ« ¿ ª·¾®¿½3 ¿ ° · ¸±¼²±½»²3 ¸´«µ« ¿ ª·¾®¿½3 » °±¬«°«¶» °±¼´» ³»¬±¼ ¿ 
¬»®³·²±´±¹·» ¬#µ¿¶3½3½¸ » ±¾±®  elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v ° 3´«�²#½¸ »µ#½¸ 
¬»½¸²·½µ#½¸ ²±®³?½¸ò Ð i jejich dodržení se výsledek považuje za prokázanýò 
      øî÷   Ð±µ«¼ ²»´¦» °±¬«°±ª¿¬ °±¼´» ±¼¬¿ª½» ï, musejí být u použité metody doložena její p »²±¬ ¿ 
®»°®±¼«µ±ª¿¬»´²±¬ 
      øí÷   Ð · ³ »²3 ¸´«µ« ª ½¸®?² ²#½¸ ª»²µ±ª²3½¸ °®±¬±®»½¸ ¬¿ª»¾ô ½¸®?² ²7³ ª»²µ±ª²3³ °®±¬±®« ¿ 
ª ½¸®?² ²#½¸ ª²·¬ ²3½¸ °®±¬±®»½¸ ¬¿ª»¾ » «ª?¼ ¶3 ²»¶·¬±¬§ ±¼°±ª3¼¿¶3½3 ³»¬±¼  ³ »²3ò Ò»¶·¬±¬§ 
³«»¶3 ¾#¬ «°´¿¬² ²§ ° · ¸±¼²±½»²3 ²¿³ »²#½¸ ¸±¼²±¬ò Ê#´»¼²? ¸±¼²±¬¿ ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß 
°®±µ¿¦¿¬»´²  ²»° »µ®¿ uje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentn3 ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ß 
°± ±¼» ¬»²3 ¸±¼²±¬§ µ±³¾·²±ª¿²7 ®±¦�3 ené nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický ´·³·¬ ²»¾± 
ª#´»¼²? ¸´¿¼·²¿ ³¿¨·³?´²3¸± ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¶» ®ovna nebo je nižší než hygienický limit.  
      øì÷  Ð · ¸±¼²±½»²3 ¦³ ²§ ¸±¼²±¬ ¸´«µ±ª7¸± «µ¿¦¿¬»´» ª ½¸®?² ²#½¸ ª»²µ±ª²3½¸ °®±¬±®»½¸ ¬¿ª»¾ô 
ª ½¸®?² ²7³ ª»²µ±ª²3³ °®±¬±®« ¿ ª ½¸®?² ²#½¸ ª²·¬ ních prostorech staveb nelze považovat za 
¸±¼²±¬·¬»´²±« ¦³ ²« ¶»¶·½¸ ®±¦¼3´ °±¸§¾«¶3½3 » ª ·²¬»®ª¿´« ±¼ ðôï ¼± ðôç ¼Þò 
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ïëòì  ×²¬»®°®»¬¿½» ª#´»¼µ  ³ »²3         

    Ü´» y ïî ±¼¬ò ï ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò îéîñîðïï Í¾ò » ¸´«µ ¦ °®±ª±¦« ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ ¿ ¾«¼±ª§ 
¦?¦»³3   ª ¿®»?´«   ßÌÝ   Ó»®µ«®ô  Ð¿±¸´?ªµ§  ¸±¼²±¬3   ª» ª»²µ±ª²3³  ½¸®?² ²7³  °®±¬±®«   ¬¿ª»¾ 
°®± è ²»¶¸´« ² ¶�3 ¸±¼·² ª ¼»²²3 ¼±¾ ò  
    Ó »²3 ¾§´± °®±ª»¼»²±  ° · °®±ª±¦« ª�»½¸ ¦¼®±¶  ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ ¿ ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 ²¿ ³¿¨·³?´²3 
ª#µ±²ò Ê¦¸´»¼»³ µ» µ«¬» nosti, že žádný z m »²#½¸ ¦¼®±¶  ¸´«µ« ²»²3 ª ²»° etržitém provozu 
¿³±¬¿¬²  °± ¼±¾« è· ¸±¼·² ¶» °®±ª»¼»² ª#°± »¬ è· ¸±¼·²±ª7 »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« 
pro maximální uvažované doby provozu zdroj ò  
    Ê¬«°²3 ¿§ »¨°±¦·½» ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ¦¼®±¶  ¼ ´·´ ° · ³ »²3 ¦?¬«°½» ±¾¶»¼²¿ª¿¬»´»ò  

     Ê ±«´¿¼«  y îð ±¼¬ò í ¶» ° · ¸±¼²±½»²3 ª#´»¼²7 »µª·ª¿´»²¬²3 ¸´¿¼·²§ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ±¼» ¬»²¿ 
®±¦�3 »²? ²»¶·¬±¬¿ ËßÞ  ¿ ª#´»¼²? ¸´¿¼·²¿ ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¶» «ª»¼»²¿ ¶¿µ± ¶»¼²± 3»´²? ¸±¼²±¬¿ò 

¬¿¾«´µ¿ òïì � °®±ª±¦ ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ ¿ ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 ó ¼»²²3 ¼±¾¿  

³3¬± ³ »²3 ¦¼®±¶ 
²¿³ »²? 
Ôß»¯ôôÌ ø¼Þ÷ 

¼±¾¿ 
°®±ª±¦« 
Ì ø³·²÷ 

Ôß»¯ôôè¸  

ø¼Þ÷ 

¸§¹·»²·½µ? 
´·³·¬²3  
Ôß»¯ôè¸ 

ø¼Þ÷  

°®±µ¿¦¿¬»´²7 
° »µ®± »²3 ¸§¹·»²·½µ7 

´·³·¬²3 ¸´¿¼·²§ 
¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ«  

vodní lyža µ7 ¼®?¸§ô 
¾«¼±ª¿ ¦?¦»³3

ìëôè o ïôè îçê 

motory lyža µ#½¸ ¼®¿¸ô 
¾«¼±ª¿ ¦?¦»³3 

ììôî o ïôè ïèð 

ß®»?´ ßÌÝ 
Ó»®µ«®ô 

Ð¿±¸´?ªµ§  
¾ »¸ô °®±¬±® 
³»¦· ³±´»³ ¿ 

¾«¼±ª±« ¦?¦»³3 vodní lyž. dráhy, kompr., 
¾«¼±ª¿ ¦?¦»³3 

ëèôç o ïôí ì 

ììôí ìë ²»° »µ®± »²¿ 

Æ ª#´»¼µ  ³ »²3 ¸´¿¼·² ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¦ °®±ª±¦« ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ ¿ ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 ª ¿®»?´«   
ßÌÝ Ó»®µ«®ô Ð¿±¸´?ªµ§ô °®±ª»¼»²7¸± ¼²» ïéò êò îðïí, je patrné, že provozem vodní lanové dráhy a 
¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 ª ³3¬  ª»²µ±ª²3¸± ½¸®?² ²7¸± °®±¬±®« ¾ »¸« ª±¼²3 °´±½¸§ 
      

² » ¼ ± � ´ ±    µ    °  » µ ® ±  » ² 3

¸§¹·»²·½µ#½¸ ´·³·¬²3½¸ ¸´¿¼·² ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« °®± denní dobu stanovených dle požadavk  ²¿ 3¦»²3 
ª´?¼§ òîéîñîðïï Í¾ò ± ±½¸®¿²  ¦¼®¿ª3 ° »¼ ²»° 3¦²·ª#³· & ·²µ§ ¸´«µ« ¿ ª·¾®¿½3   
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ïê  Æ?ª ®         

   Ó »²3 ¸´¿¼·² ¿µ«¬·½µ7¸± ¬´¿µ« ¦ °®±ª±¦« ª±¼²3 ´¿²±ª7 ¼®?¸§ ¿ ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 ª ¿®»?´« ßÌÝ   
Ó»®µ«®ô  Ð¿±¸´?ªµ§ ¾§´± °®±ª»¼»²± ª¿´·¼±ª¿²#³· °±¬«°§ ¿ ¼´» °´¿¬²#½¸ ²±®»³ ¿ ° »¼°· ò    

Ø±¼²±½»²3 ª#´»¼µ  ³ »²3 ²»²¿¸®¿¦«¶» ª§¶?¼ »²3 ±®¹?²« ±½¸®¿²§ ª» »¶²7¸± ¦¼®¿ª3ò  

Ð®±¬±µ±´ ± ³ »²3 ²»³3 ¾#¬ ¾»¦ °3»³²7¸± ±«¸´¿« ª»¼±«½3¸± ¦µ«�»¾²3 ´¿¾±®¿¬± » ÕÑÓÐÎßØ ò®ò±ò 
reprodukován jinak než jako celek 

Ê#´»¼µ§ » ª¦¬¿¸«¶3 µ ³ 3½3³ ³3¬ ³ ¿ ¬¿ª« ¦¼®±¶» ª ¼±¾  ³ »²3 

Ð®±¬±µ±´ ½¸ª?´·´æ                                                                         óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó 
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FŽP ÆË ª Ð®¿¦» 
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ïò FÊÑÜ ÜÑ ÐÎÑÞÔÛÓßÌ×ÕÇ  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í 

ïòï  Ð±°· ¦?³ ®«  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í 

îò ÓÛÌÑÜ×Õß ÍÞ ÎË ÜßÌ  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì 

íò ÊCÍÔÛÜÕÇ  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì 

íòï Ô±µ¿´·¦¿½»ô ½»´µ±ª# °±°· ¿ ¦¸±¼²±½»²3 ¾·±´±¹·½µ7¸± ª#¦²¿³« &¦»³3  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì 
íòî Ð 3³7 ¿ ²»° 3³7 ª´·ª§ ¦?³ ®«  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê 
íòí Ò¿ª®¸±ª¿²? ±°¿¬ »²3  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê 

ìò ÍØÎÒËÌS ß Æ_Ê ÎÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è 

ëò Ð EHLED POUŽITÉ LITERATURY òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ç 

êò ÍÛÆÒßÓ Ð SÔÑØ  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïð 
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ïò FÊÑÜ ÜÑ ÐÎÑÞÔÛÓßÌ×ÕÇ

Ð »¼µ´?¼¿²# ¬»¨¬ ¶» ¦?ª ®» ²±« ¦°®?ª±« ¦ ¾·±´±¹·½µ7¸± °® ¦µ«³« ²¿ ´±µ¿´·¬ Ð±¼´»µ7¸± 
®§¾²3µ¿ô µ¼» ¶» °´?²±ª?²¿ výstavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžováníò Ì7¬± 
¦?ª ®» ²7 ¦°®?ª  ° »¼½¸?¦»´¿ °® ¾ žná zpráva øÊ±¶¿® ú �?´»µ îðïë÷ô ª§¸±¬±ª»²? ²¿ µ±²½· 
»®ª²¿ îðïëô µ¬»®? ±¾¿¸«¶» °±°· ¿ ®?³½±ª7 ª§¸±¼²±½»²3 ª´·ª« ¦?³ ®«ò Õ±³°´»¬²3 »¦²¿³ 

¦¶·�¬ ²#½¸ ¼®«¸  · °±¼®±¾²# ²?ª®¸ ±°¿¬ »²3 ¶» ±¾¿¸»³ °±«¦» ¬7¬± ¦?ª ®» ²7 ¦°®?ª§ò ×²ª»¬±®»³
¬±¸±¬± ¦?³ ®« ¶» °±´» ²±¬ É¿µ» ¿²¼ É·´¼ ò®ò±òô » 3¼´»³ Æ¿¸®¿¼²3 µ±ª¿ ïïîéñîðô Õ±�3 »ô ïëð 
ðð Ð®¿¸¿ ëô × æ ðìðéðêçïò 

Ð®±ª»¼»²3 ¾·±´±¹·½µ7¸± °® zkumu bylo požadováno Odd ´»²3³ ±½¸®¿²§ ° 3®±¼§ ¿ µ®¿¶·²§ 
Ó¿¹·¬®?¬« Ø´¿ª²3¸± ³ sta Prahy, s jehož pracovníky investor plánovaný zá³ ® µ±²¦«´¬±ª¿´ò 
Konkrétním požadavkem výše uvedeného orgánu ochrany ° 3®±¼§ ¿ µ®¿¶·²§ ¾§´± °±±«¦»²3 ª´·ª« 
¦?³ ®« ø° · ¶»¸± ª#¬¿ª¾  · °®±ª±¦«÷ ²¿ ±®¹¿²·³§ô ° edevším pak obojživelníky, plazy a ptáky 
vázané na biotop rybníka a jeho nejbližší okolí. 

Æ?ª ®» ²? ¦°®?ª¿ ¦ ¾·±´±¹·½µ7¸± °® ¦µ«³« ´±µ¿´·¬§ ±¾¿¸«¶» ¦¸±¼²±½»²3 ¾·±´±¹·½µ7¸± ª#¦²¿³« 
´±µ¿´·¬§ ª »¬²  «ª»¼»²3 ²¿´»¦»²#½¸ ¼®«¸  ¦ª´?�¬  ½¸®?² ných živo ·½¸  øÕ¿°ò íòï÷ ¿ »¦²¿³ ª�»½¸ 
¦¼» ¦¶·�¬ ²#½¸ ¼®«¸  øÐ 3´±¸¿ î÷ô ¼?´» °±±«¦»²3 °±¬»²½·?´²3½¸ ª´·ª  ¦?³ ®« ø° · ¶»¸± ª#¬¿ª¾  · 
°®±ª±¦«÷ ²¿ ¦¶·�¬ ²7 ±®¹¿²·³§ô ¶»¶·½¸ °±°«´¿½» · ¾·±¬±°§ øÕ¿°ò íòî÷ô ¿ ²?ª®¸ ±°¿¬ »²3 ª»¼±«½3½¸ 
µ °®»ª»²½·ô ±³»¦»²3ô ª§´±« »²3 · µ±³°»²¦¿½· ²»¹¿¬·ª²3½¸ ª´·ª  ¦?³ ®« øÕ¿°ò íòí÷ò  

Æ°®?ª¿ ²»²3 °± º±®³?´²3 ¬®?²½» ¾·±´±¹·½µ#³ ¸±¼²±½»²3³ ¼´» yêé ¦?µ±²¿ ò ïïìñïççî Í¾òô ± 
±½¸®¿²  ° 3®±¼§ ¿ µ®¿¶·²§ô ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 ø¼?´» ¶»² ¦?µ±²÷ô ²·½³7²  ±¾¿¸«¶» ª tšinu náležitostí 
¾·±´±¹·½µ7¸± ¸±¼²±½»²3 ¼´» yïè ª§¸´?�µ§ ò íçëñïççî Í¾òô ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 ø¼?´» ¶»² ª§¸´?�µ¿÷ô ¿ 
to ve vztahu k živo ·½¸ ³ô ®»°ò ±¾®¿¬´±ª½ ³ò 

ïòï Ð±°· ¦?³ ®« 

Ð®± °±±«¦»²3 ª´·ª« ¦?³ ®« ²»¾§´¿ ·²ª»¬±®»³ ¼±¼?²¿ ¬»½¸²·½µ? ¦°®?ª¿ øÌÆ÷ µ±²µ®7¬²3¸± 
°´?²±ª¿²7¸± ¦?³ ®« ²¿ ¦?¶³±ª7 ´±µ¿´·¬ ô ¿´» ¾§´¿ µ ¼·°±¦·½· ÌÆ ±¾¼±¾²7¸± ¦?³ ru, již 
®»¿´·¦±ª¿²7¸± « ¶»¦»®¿ Ð¿±¸´?ªµ§ô ª µ¿¬¿¬®« ±¾½» Mušov v blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny na 
jižní Morav  (sloužící jako dokumentace pro stavební povolení). Î±¦¿¸»³ · ¦° ±¾»³ °®±ª»¼»²3 
¾§ » ¶»¼²¿´± ± ª»´³· °±¼±¾²7 ¬¿ª¾§ò Ê#�» «ª»¼»²? ÌÆ ¶» µ ¼·°±¦·½· « ·²ª»¬±®¿ò 

Æ?³ ® ° »¼¬¿ª«¶» ª#¬¿ª¾« ¼ª±« ¬¿ª»¾²3½¸ ±¾¶»µ¬ æ ÍÑ ðï � ¿³±¬²? ´¿²±ª? ¼®?¸¿ ²¿ ±³· 
²±²#½¸ ´±«°»½¸ ø¦¿°«�¬ ²#½¸ ¾»¬±²±ª#³· °¿¬µ¿³· ª» ¼²  ®§¾²3µ¿ô ° 3°ò ²¿ ¶»¸± ¾ »¸«÷ô 
ª§¬ª? »¶3½3 «¦¿ª »²# ±µ®«¸ ± ¼7´½» ½½¿ éðð ³ ·¬«±ª¿²# ®±ª²±¾ žn  s jižním b »¸»³ Ð±¼´»µ7¸± 
®§¾²3µ¿å ±« ?¬3 ¬±¸±¬± ±¾¶»µ¬« ¶» · ²?¬«°²3 ³±´± » ¬¿²±ª·�¬ ³ ±¾´«¸§ ´¿²±ªµ§ò ÍÑðî � 
stavební objekt v blízkosti nástupního mola na jižn3³ ¾ »¸« ®§¾²3µ¿ » ¦?¦»³3³ °®± °®±ª±¦ ´¿²±ª7 
¼®?¸§ ª »¬²  °¿®µ±ª¿½3 °´±½¸§ ø¾»¦ «ª»¼»²3 ¶»¶3 ®±¦´±¸§ · ° »²7¸± «³3¬ ²3÷ò Ê ¾«¼±ª  ¦?¦»³3 
øÍÑðî÷ ¾§ » ²¿½¸?¦»´ ±¾½¸±¼ ¿ ° ¶ ±ª²¿ °±®¬±ª²3½¸ °±³ ½»µ ¾»¦°®±¬ »¼²  ±«ª·»¶3½3½¸ 
s vodním lyžováním, dopln ²7 ± ¦µ«�»¾²3 µ¿¾·²§ ¿ �¿¬²3 µ 3 ky pro sportovce, sklad (úložné 
prostory zboží) a zázemí personálu (šatna, sociální ¦¿ 3¦»²3ô µ¿²½»´? ô ° 3®« ní sklad a sklad údržby 
´¿²±ªµ§÷ò Ë³3¬ ²3 ±¾±« ¬¿ª»¾²3½¸ ±¾¶»µ¬  ¶» ¦ »¶³7 ¦» ·¬«¿½» øÐ 3´±¸¿ ï÷ò 

Í¿³±¬²# °®±ª±¦ ¾§ ³ ´ ¼´» ·²º±®³¿½3 ·²ª»¬±®¿ °®±¾3¸¿¬ ±¼ µª ¬²¿ ¼± 3¶²¿ ¦¿ ¼»²²3¸± ª ¬´¿ô ¼´» 
¦?¶³« ´·¼3 ¿ °® ¾ ¸« °± ¿3ò 
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îò ÓÛÌÑÜ×Õß ÍÞ ÎË ÜßÌ

Ö»¼²±¬´·ª7 ?¬· ¦±±´±¹·½µ7¸± °® ¦µ«³« ¾§´§ ¦°®¿½±ª?²§ °»½·¿´·¬§ ²¿ ¼¿²±« µ«°·²« 
±®¹¿²·³ æ ×²¹ò Ö· í Vojar (obojživelníci, plazi, savci) a prof. Miros´¿ª �?´»µ ø°¬?½·ô ¿ª½·÷ ¦ 
Fakulty životního prost »¼3 »µ7 ¦»³ ¼ ´µ7 «²·ª»®¦·¬§ ª Ð®¿¦»ò Ê ®?³½· ¿ª½  ²»¾§´· ´»¼±ª?²· 
²»¬±°# ·ô ²»¾±  ²»´¦» ° »¼°±µ´?¼¿¬ ¶»¶·½¸ ±ª´·ª² ²3 ¦?³ ®»³ò 

Ð±¦±®²±¬ ¾§´¿ ¦¿³ »²¿ ¦»¶³7²¿ ²¿ ª#�» «ª»¼»²7 µ«°·²§ ±¾®¿¬´±ª½ ò Ð®± ¦¶·� ±ª?²3 ° 3¬±³²±¬·ô 
»ª»²¬ò °± etnosti živo ·½¸ , byly použity standardní metody studia (blíže nap ò Þ»¶ »µ »¬ � ¿¬²# 
îððïô Ø»§»® ¿ µ±´ò îððìô Ê±¶¿® îððé÷ò Ô±µ¿´·¬±« ¿ ¾»¦°®±¬ edním okolím (až do vzdálenosti 
² µ±´·µ¿ »¬ ³»¬® ÷ ¾§´± §¬»³¿¬·½µ§ °®±½¸?¦»²±ô ¦ª#�»²? °±¦±®²±¬ ¾§´¿ ª ²±ª?²¿ ³3¬ ³ ° 3³± 
¼±¬ »²#³ ¦?³ ®»³ ø±µ±´3 ³±´¿ ¿ ¦?¦»³3÷ ¿ ¬¿µ7 ¾·±´±¹·½µ§ ¸±¼²±¬² ¶�3³ ?¬»³ &¦»³3 øª#½¸±¼²3 
?¬ ®§¾²3µ¿  ®?µ±·²¿³· ¿ ²¿ª¿¦«¶3½3³ ´«¸»³ô Ð 3´±¸¿ ï÷ò 

Ñ¾®¿¬´±ª½· ¾§´· ´»¼±ª?²· °±¼´» ª#´»¼µ  ° 3³#½¸ °±¦±®±ª?²3 ¿ ²?´»¦ ô ²¿ ¦?µ´¿¼  ¸´¿±ª#½¸ 
°®±¶»ª  ¿ °±¾§¬±ª#½¸ ¦²¿ »µ ø¬±°ô ¬®««ô ²±® ¿ ¸²3¦¼÷ò Í´»¼±ª?²3 ¦ª´?�¬  ½¸®?² ných živo ·½¸  ª» 
³§´« ¦?µ±²¿ ¿ ¶»¸± °®±ª?¼ ½3 ª§¸´?�µ§ô ¾§´± °®±ª?¼ ²± ²»·²ª¿¦·ª²3³· ³»¬±¼¿³·ô °®± µ¬»®7 ²»²3 
²«¬²? ª#¶·³µ¿ °®± ³¿²·°«´¿½· ¼´» yëê ¦?µ±²¿ò  

Ý»´µ»³ ¾§´± °®±ª»¼»²± ° ¬ ²?ª�¬ ª ²¿ ´±µ¿´·¬  ¿ ª ¶»¶3³ ±µ±´3 øª ¼®«¸7 °±´±ª·²  ¼«¾²¿ô ª 
°±´±ª·²  µª ¬²¿ô ª» ¼®«¸7 °±´±ª·² »®ª²¿ô °± ?¬µ»³ ¿ µ±²½»³ »®ª»²½» îðïë÷ô ª ® ¦²#½¸ ¼»²²3½¸ 
¼±¾?½¸ ø¾®¦§ ®?²±ô ª °® ¾ ¸« ¼²»ô ±¼°±´»¼²» · ª» »®÷ � °®± ¦ª#�»²3 °®¿ª¼ °±¼±¾²±¬· ¦¿½¸§½»²3 ½± 
²»¶ª ¬�3¸± °± ¬« ¼®«¸ ò Ê ¬»¨¬« · »¦²¿³»½¸ ¼?´» ¶±« ¦³3² ²§ °±«¦» ¼®«¸§  «® ·¬±« ª¿¦¾±« ²¿ 
¦?³ ®»³ °±¬»²½·?´²  ¼±¬ »²7 &¦»³3 ø®»°®±¼«µ½»ô °±¬®¿ª¿ ¿¬¼ò÷ò Ü®«¸§ ¾»¦ ¬7¬± ª¿¦¾§ ø²¿° ò °¬?½· 
¦¿¦²¿³»²¿²3 ° · ° »´»¬« ´±µ¿´·¬§÷ ¦¼» «ª?¼ ny nejsou, jelikož se jich zám ® ²»¼±¬µ²»ò Ê °® ¾ ¸« 
¬»®7²²3¸± �»¬ »²3 ¾§´¿ °± izována fotodokumentace, jež je P 3´±¸±« í ° »¼µ´?¼¿²7 ¦°®?ª§ò 

íò ÊCÍÔÛÜÕÇ ÐÎ ÆÕËÓË 

íòï Ô±µ¿´·¦¿½»ô ½»´µ±ª# °±°· ¿ ¦¸±¼²±½»²3 ¾·±´±¹·½µ7¸± ª#¦²¿³« &¦»³3 

Æ?¶³±ª7 &¦»³3 » ²¿½¸?¦3 ª» ª#½¸±¼²3 ?¬· Ð®¿¸§ô »ª»®±ª#½¸±¼²  ±¼ Ë¸ 3² ª· ¿ ª#½¸±¼²  až 
¶·¸±ª#½¸±¼²  ±¼ Ü«¾ »ò Ð±¼´»µ# ®§¾²3µ ± ®±¦´±¦» ïì ¸¿ ¶» ¼®«¸#³ ²»¶ª ¬�3³ ®§¾²3µ»³ ²¿ &¦»³3 
Ø´ò ³ò Ð®¿¸§ò Ö¼» ± ®§¾? µ§ ±¾¸±°±¼¿ ±ª¿²±« ª±¼²3 °´±½¸«ô  °±³ ®²  ·´²±« ®§¾3 ±¾?¼µ±« 
ø° »ª´?¼? µ¿°® ±¾»½²#ô Ý§°®·²« ½¿®°·±÷ô  ª§ª·²«¬#³· ¾ ehovými porosty, ovšem až na východní 
?¬ ®§¾²3µ¿ ¾»¦ ¶¿µ#½¸µ±´·ª °±®±¬  ´·¬±®?´« · ¶·²7 ª±¼²3 ª»¹»¬¿½»ò Ð±¼7´ »ª»®±¦?°¿¼²3ô ¦?°¿¼²3 ¿ 

jižní ?¬· ®§¾²3µ¿ ¬» » ³»´·±®±ª¿²# ø¿ ¦ ?¬· · ¦¿¬®«¾² ²#÷ 3 ¿²µ# °±¬±µô ±«¾ žn   ²3³ ª»¼» 
²¿« ²? ¬»¦µ¿ Ü«¾»  � Ë¸ 3² ª»ò Ô±µ¿´·¬¿ ¶» ±« ?¬3 ° 3®±¼²3¸± °¿®µ« 3 ¿²µ¿å 3 ¿²µ# °±¬±µô 
´»²3 °±®±¬§ ¿ Ð±¼´»µ# ®§¾²3µ ¶±« ¦» ¦?µ±²¿ ª#¦²¿³²#³· µ®¿¶·²²#³· °®ªµ§ò Ê ¦?¶³±ª7³ &¦»³3 
se nenachází žádné území chrán né v rámci soustavy Natura 2000, ani žádné zvlášt  ½¸®?² ²7 
území (ZCHÚ). Nejbližšími ZCHÚ jsou p 3®±¼²3 °¿³?¬µ¿ Ñ¾±®¿ ª Ë¸ 3² vsi (cca jeden km jižn ÷ 
¿ ° írodní památka Rohožník – lom v Dub · ø½½¿ ¶»¼»² µ³ »ª»®±¦?°¿¼²  ±¼ ¦?¶³±ª7¸± &¦»³3÷ò  

Æ?³ ® » ¼±¬#µ? ° edevším jižního b »¸« ¿ ¶·¸±¦?°¿¼²3 ?¬· Ð±¼´»µ7¸± ®§¾²3µ¿ øÐ 3´±¸¿ ïô 
Ð 3´±¸¿ í � Ñ¾®ò ï÷ò Þ »¸±ª7 °¿®¬·» ®§¾²3µ¿ ¶±« ¬ª± »²§ ³3�»²#³ °±®±¬»³ ± �3 ½» ½½¿ îð ³ô 
µ¬»®# ¬7³  souvisle lemuje jižní b »¸ ®§¾²3µ¿ ª ½»´7 ¶»¸± ¼7´½» øÐ 3´±¸¿ í � Ñ¾®ò í ¿ ïï÷ò Ð±®±¬ ¶» 
¬ª± »² °»¬®±« ³ 3 ¼ »ª·² ° evážn  ´·¬²¿¬#½¸ ¬®±³  øª®¾¿ô ¸´±¸ô ¾ 3¦¿ô ¬ »�» �÷ô ¿´» · 
¶»¸´· ²¿²  ø³®µ÷ò Ö±« ¦¼» ¦¿¬±«°»²§ ª�»½¸²§ ª µ±ª7 µ¿¬»¹±®·» ª »¬²  ½»²²#½¸ ¬¿®#½¸ ¶»¼·²½
ª» º?¦· ®±¦°¿¼« øª®¾¿÷ò Þ±¸¿¬  ¶» ª§ª·²«¬± ¶¿µ µ» ±ª7 °¿¬®±  ° »ª¿¸±« ° ª±¼²3½¸ ¼®«¸  ø¸´±¸ô ¾»¦ 
»®²#÷ô ¬¿µ · ¾§´·²²7 °¿¬®±ò Ð±®±¬»³ °®±¬7µ? ®»¹«´±ª¿²# 3 ¿²µ# °±¬±µ  ° 3µ e svažitými b »¸§ 

øÐ 3´±¸¿ í � Ñ¾®ò ïï÷ò Ê ¾»¦°®±¬ »¼²3 ¾´3¦µ±¬· ¼±¬ »²7 ?¬· ²¿ °±®±¬ ²¿ª¿¦«¶» ¼®±¾²# ³±µ ¿¼ 
 ?¬» ²  ¬»®»¬®·½µ±« ®?µ±·²±« ¿ °±¼³? »²±« °´±½¸±« øÐ 3´±¸¿ ï÷ò Ê#½¸±¼²3 ±µ®¿¶ ®§¾²3µ¿ 
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° »½¸?¦3 ¼± ³¿´7 ª#¬±°§  3¼µ±« ®?µ±·²±« ¿ ²?´»¼²  ¼± °±¼³? »²7¸± °±®±¬« ¬¿®#½¸ ¬±°±´  ¿ 
ª®¾ øÐ 3´±¸¿ í � Ñ¾®ò ëô ê ¿ è÷ò  

Þ·±´±¹·½µ# ª#¦²¿³ ª ¬�3 ?¬· ª±¼²3 °´±½¸§ ¶» ¦ ¼ ª±¼« ¿¾»²½» ´·¬±®?´« ¿ ° 3¬±³²±¬· ®§¾3 
±¾?¼µ§ ±³»¦»²# øÐ 3´±¸¿ í � Ñ¾®ò ï ¿ ì÷ô ª§¶³¿ ª#½¸±¼²3 ?¬· ®§¾²3µ¿ô µ¼» ¶±« ¶»¼²¿µ 
ª§¬ª± »²§ ®?µ±·²§ ¿ ¶»¼²¿µ ²¿ ª±¼²3 °´±½¸« ²¿ª¿¦«¶3 ³±µ ¿¼§ ¿ ³ µµ# ´«¸ µ±´»³ 3 ¿²µ7¸± 
°±¬±µ¿ øÐ 3´±¸¿ í � Ñ¾®ò ëô ê ¿ è÷ò Í¿³±¬²? ª±¼²3 °´±½¸¿ ª�¿µ ³ že p »¼¬¿ª±ª¿¬ ª#¦²¿³²# ¾·±¬±° 
°®± ª±¼²3 °¬?µ§ô ª ²¿ª¿¦«¶3½3½¸ ®?µ±·²?½¸ » ª§µ§tují vhodné biotopy pro rozmnožování 
obojživelník ò Æ ¬ ch se zde rozmnožují skokani rodu Ð»´±°¸§´¿¨ ø°®¿ª¼ °±¼±¾²  µ®·¬·½µ§ 
ohrožený skokan sk »¸±¬¿ª# Ð»´±°¸§´¿¨ ®·¼·¾«²¼«ô ¼ 3ª» Î¿²¿ ®·¼·¾«²¼¿ô ²»¶°± »¬² ¶�3 ¼®«¸ 
obojživelníka na lokalit ô ±¼¸¿¼ °± »¬²±¬· ?¼±ª  ¬±ªµ§ ¶»¼·²½ ÷å ª§´±« »²¿ ø²¿ ¦?µ´¿¼
¿µ«¬·½µ#½¸ °®±¶»ª ÷ ²»²3 ¿²· ° 3¬±³²±¬ ¼¿´�3¸± ¦?¬«°½» ¬¦ªò �ª±¼²3½¸ µ±µ¿² � � ·´²
ohroženého skokana zeleného Ð»´±°¸§´¿¨ »½«´»²¬« ø¼ 3ª» Î¿²¿ »½«´»²¬¿÷ô ¼?´» ·´²  ohrožení 
µ±µ¿²· �¬3¸´3 øÎ¿²¿ ¼¿´³¿¬·²¿) a ohrožená ropucha obecná (Þ«º± ¾«º±÷ò Ò¿ ª#�» «ª»¼»²7 ¼®«¸§ 
obojživelník  ø¦»¶³7²¿ µ±µ¿²§÷ ¶» °±¬®¿ª²  vázaná ohrožená užovka obojková (Ò¿¬®·¨ ²¿¬®·¨÷ô 
¦ ¼¿´�3½¸ °´¿¦  » ª ±µ±´3 ®§¾²3µ¿ ª§µ§¬«¶3 ·´²  ohrožená ješt ®µ¿ ±¾»½²? øÔ¿½»®¬¿ ¿¹·´·÷ ø±µ®¿¶» 
¾ »¸±ª#½¸ °±®±¬  ²¿ µ±²¬¿µ¬«  ²¿ª¿¦«¶3½3³· ¦»³ ¼ ´µ#³· °±¦»³µ§ ¿ ¼?´» ª °®±ª ¬´»²#½¸ 
?¬»½¸ °±®±¬²3¸± ´»³« µ±´»³ ®§¾²3µ«÷ ¿ ¬¿µ7 ´»°#� µ »¸µ# øß²¹«· º®¿¹·´·ô ¶»¼²±¬´·ª ÷ øª·¦ 

Ð íloha 3 – Obr. 9 až 11). Z pták  zde byly zaznamenány ohrožené potápky – p. malá (Ì¿½¸§¾¿°¬« 

®«º·½±´´·÷ ¿ °ò ®±¸?  øÐ±¼·½»° ½®·¬¿¬«ô Ð 3´±¸¿ í � Ñ¾®ò é÷ò 

Ý± » ¬# » ¾·±´±¹·½µ7¸± ª#¦²¿³« ²¿ ª±¼²3 °´±½¸« ²¿ª¿¦«¶3½3½¸ °±®±¬ ô ²¿²»¶ª#� ¸±¼²±¬²? ¶» 
° »¼»ª�3³ ¼®«¸±ª? · ª µ±ª? °»¬®±¬ ¼ »ª·² ¿ µ ovin, ze kterých jsou tyto porosty složeny. Takto 
® ¦²±®±¼# ¿ ® ¦²±ª µ# °±®±¬ °±¼°±®«¶» ª#µ§¬ ½»´7 ¿¼§ ¼®«¸  živo ·½¸ ò Ø«¬7 ¦¿ª ¬ª»²3 
¶»¸´· ²¿²  ²¿¾3¦3 &µ®§¬ ¿ ±¼°± ·²µ±ª7 ¬¿²±ª·�¬  °®± ¼®¿ª½» ø²¿° ò ·´²  ohroženého krahujce 
±¾»½²7¸± ß½½·°·¬»® ²·«÷ô ±ª§ øµ¿´±« «�¿¬# ß·± ±¬«÷ô »¬²7 ° ª½» ø° ²µ¿ª±ª·¬3ô ° ²·½±ª·¬3ô 
¼®±¦¼±ª·¬3 ¿¶ò÷ ¿ ³ µµ±¦±¾7 ø¦»¶³ò ¸±´«¾¿ ¸ ·ª²? » Ý±´«³¾¿ °¿´«³¾«÷ò Í¬¿®7 ¬®±³§ øª®¾§ô 
¬±°±´§÷ °±µ§¬«¶3 ¸²3¦¼²3 ¼«¬·²§ °¬?µ ³ ø#µ±®§ ®ò Ð¿®«ô �°¿ »µ ±¾»½²# Í¬«®²« ª«´¹¿®·÷ ¿ 
&µ®§¬§ »¬²7³« ¸³§¦«å ±ª±½²7 ¬®±³§ °±¼7´ ½»¬ ¶±« ¦¼®±¶»³ °±¬®¿ª§ °®± °¬?µ§ ¿ ¸³§¦ô ¬»¶²
¶¿µ± ¸±¶²7 °±®±¬§ ®±¦ª·²«¬#½¸ ¸´±¸  s výskytem ohroženého slavíka obecného (Ô«½·²·¿ 

³»¹¿®¸§²½¸±÷ò 3 ¿²µ# °±¬±µ ¶» ° íležitostným potravním stanovišt ³ ·´²  ohroženého 
´»¼ ? µ¿ 3 ²3¸± øß´½»¼± ¿¬¬¸·÷ò Î?µ±·²¿ ¬ª± 3½3 ° »½¸±¼ ³»¦· °?»³ ¼ »ª·² ¿ ²¿ª¿¦«¶3½3 °±´²3 
µ®¿¶·²±« øÐ 3´±¸¿ ï÷ ¶» ° íhodnou nárazníkovou zónou, v níž byl zjišt n výskyt ohroženého motáka 
°±½¸±°¿ øÝ·®½« ¿»®«¹·²±«÷ò Ê#¬±°¿ ²¿ ª#½¸±¼²3³ ¾ »¸« ¶» ³¶ò ¼±³±ª»³ ¶»¼²±¸± °?®« 
ohrožené potápky malé (Ì¿½¸§¾¿°¬« ®«º·½±´´·÷ ¿ °?®« ´¿¾«¬3 ª»´µ#½¸ øÝ§¹²« ±´±®÷ò  

Ê ²?ª¿¦²±¬· ²¿ ª#�» ¦³3² ²7 ° írodní památky Rohožník – lom v Dub · ¿ Ñ¾±®¿ ª Ë¸ 3² ª· 
° »¼¬¿ª«¶» Ð±¼´»µ# ®§¾²3µ ª#¦²¿³²# ¬¿¸±ª# µ±®·¼±® ¿ ±¼°± ·²µ±ª7 ¬¿²±ª·�¬  °¬?µ  ª ±µ±´²3 
±¬»ª »²7 µ®¿¶·²  ¿ ¶» ª#¦²¿³²±« ±« ?¬3 ° 3®±¼²3¸± °¿®µ« 3 ¿²µ¿ò Ý»´µ±ª  ¶¼» ± ª#¦²¿³²7 
´±µ?´²3 ®»º«¹·«³ °®± ¿¼« ¼®«¸  ±®¹¿²·³  ª ¶·²¿µ ¦¿¬¿ª ²7 · ¦»³ ¼ ´µ§ ±¾¸±°±¼¿ ±ª¿²7 
µ®¿¶·² ò  

Ê ®?³½· ¦±±´±¹·½µ7¸± °® ¦µ«³« ¾§´ ª ¦?¶³±ª7³ &¦»³3 ¦¶·�¬ ² ª#µ§¬ éð ¼®«¸  ±¾®¿¬´±ª½  ø¦ 
¬±¸± ïì ¼®«¸  náleží ¼´» Ð 3´±¸§ í ª§¸´?�µ§ ³»¦· ¦ª´?�¬  ½¸®?² ²7÷ � µ±²µ®7¬²  ì ¼®«¸§ 
obojživelník  øª�·½¸²· ¦ª´?�¬  ½¸®?² ²3÷ô í ¼®«¸§ °´¿¦  øí÷ô ëï ¼®«¸  °¬?µ  øé÷ ¿ ïî ¼®«¸  ¿ª½
(žádný zvlášt  ½¸®?² ²#÷ò 
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íòî Ð 3³7 ¿ ²»° 3³7 ª´·ª§ ¦?³ ®« 

Ð »¼³ ¬»³ ¦?³ ®« ¶» ª#¬¿ª¾¿ ³±´¿ ¿ ¼®?¸§ » ¦?¦»³3³ °®± ª±¼²3 ´§žování (blíže Kap. 1.1). Molo 
» ¦?¦»³3³ ¶» ·¬«±ª?²± ¦¸®«¾¿ ª °±´±ª·²  jižního b »¸« ®§¾²3µ¿å ²±²7 ´±«°§ô ¦¿µ±¬ª»²7 
ª »¼·³»²¬»½¸ ¼²¿ ¿ ?¬» ²  ª ¾ ezích, vymezují prostor provozu vodního lyžování, k¬»®7 ¶» 
°´?²±ª?²± ª ½»²¬®?´²3 ?¬· ®§¾²3µ¿ øÐ 3´±¸¿ ï÷ò Þ·±´±¹·½µ§ ²»¶¸±¼²±¬² ¶�3 °¿®¬·»  ®?µ±·²¿³· ª» 
ª#½¸±¼²3 ?¬· ¾§ ¬¿µ ²»³ ´§ ¾#¬ ° 3³± ±ª´·ª² ²§ò 

Í¿³±¬²# ª´·ª ¦?³ ®« ´¦» ®±¦¼ ´·¬ ¼± ¼ª±« »¬¿° � ª#¬¿ª¾§ ¿ °®±ª±¦«ò Ê ®?³½· ª#¬¿ª¾§ ¾«¼» 
«°®¿ª»²¿ ° 3¶»¦¼±ª? µ±³«²·µ¿½»ô ±°®¿ª»²± ³±´± ¿ ¦» ¬?ª¿¶3½3¸± ½¸?¬®¿¶3½3¸± ¬¿ª»²3 ª ¾´3¦µ±¬· 
³±´¿ ¾«¼» ¦¾«¼±ª?²± ¦?¦»³3 °®± ¼¿²# ¦?³ ® ª »¬²  ª#¬¿ª¾§ °¿®µ±ª¿½3½¸ ¬?²3ò Õ®±³  ¬±¸± 
¾«¼±« ¼± ¼²¿ · ¾ »¸  ¦¿¾»¬±²±ª?²§ °¿¬µ§ ´±«°  °®± ª±¼3½3 ´¿²¿ò Æ» ¿³±¬²7 °±ª¿¸§ ¦?³ ®« ¶» 
¦ ejmé, že dojde k ovlivn ní živo ·½¸ ô ®±¬´·² ¿ ¶»¶·½¸ ¾·±¬±°  ¶»¼²¿µ ° 3³± ª °®±¬±®« ¬¿ª¾§ 
ø´·µª·¼¿½3 ¶»¼·²½  ¿ ¶»¶·½¸ °®±¬ »¼3÷ô ¿´» · ²»° 3³± ª ±µ±´3 ¦?³ ®« ø®«�»²3 ¸´«µ»³ô ª ¬´»³ô 
°®¿�²±¬ô µ±²¬¿³·²¿½»÷ò Ò»´¦» ª§´±« ·¬ô ¿ « °´¿¦  ø¦»¶³7²¿ ¶»�¬ ®µ§ ±¾»½²7ô »ªò ´»°#�» µ »¸µ7¸±÷ 
¶» ¬± ²¿²»¶ª#� °®¿ª¼ podobné, že dojde k fyzické likvidaci n µ±´·µ¿ ¶»¼·²½  ª »¬²  ¶»¶·½¸ &µ®§¬
ø¬#µ? » ° edevším plánované budovy zázemí a jejího nejbližšíh± ±µ±´3ô µ¼» » °´¿¦· ª§µ§¬«¶3÷ò 
Ð¬?½· ¸²3¦¼3½3 ª µ±®«²?½¸ ¼ »ª·² ¾§ ³±¸´· ¾#¬ ° ímo fyzicky ohroženi kácením d »ª·² ª ²»ª¸±¼²±« 
¼±¾«ô ¬»¼§ ª °® ¾ ¸« ¸²3¦¼ ní (duben až ervenec). Obojživelníci, kte 3 » ª§µ§¬«¶3 ° »¼»ª�3³ ª» 
ª#½¸±¼²3 ?¬· Ð±¼´»µ7¸± ®§¾²3µ¿ ø¿´» · ª±¼²3 °¬?½·÷ô ¾§ ³±¸li být ohroženi nevhodnou 
³¿²·°«´¿½3  ª±¼²3 ¸´¿¼·²±« ° · ª#¬¿ª¾  ¦?³ ru (betonování patek, výstavba mola). Ohrožení 
°±°«´¿½3ô ¿²· ¦?²·µ ª#¦²¿³²#½¸ ¾·±¬±°  øª§¶³¿ ² µ±´·µ¿ &µ®§¬  °´¿¦ ÷ ²»²3 °®¿ª¼ °±¼±¾²7ò 
Ê ®?³½· °®±ª±¦« vodního lyžování (kv ten až zá 3÷ ´¦» ± »µ?ª¿¬ ¦ª#�»²# °±¸§¾ ±±¾ ª ¼¿²7³ 
&¦»³3ô ¿  ¬3³ ±«ª·»¶3½3 ®«�»²3 ² µ¬»®#½¸ ¼®«¸  °¬?µ  ¸´«µ»³ô ª ¬´»³ô ¿´» · °®±¬±« ° 3¬±³²±¬3 
±±¾ò 

Æ ª#�» «ª»¼»²7¸± ª# ¬« °±¬»²½·?´²3½¸ ±ª´·ª² ²3 ¼±¬ »²#½¸ ¼®«¸  ¦?³ rem vyplývá, že v ¬�·²« 
²»¹¿¬·ª²3½¸ ª´·ª  lze snížit, · ¦½»´¿ »´·³·²±ª¿¬ô ª¸±¼²#³· °±¬«°§ ° · ª#¬¿ª¾  øª·¦ ¼?´»÷ò 

íòí Ò¿ª®¸±ª¿²? ±°¿¬ »²3 

Ê±¼²3 °´±½¸¿ 

i Ð · ª#¬¿ª¾  ³±´¿ ¿ «°»ª ování patek nosných stožár  ²»³3 ¼±¶3¬ µ ³¿²·°«´¿½·  ª±¼²3 
¸´¿¼·²±«ô · µ ª§°±«�¬ ²3 ®§¾²3µ¿ò Ò»ª¸±¼²? ³¿²·°«´¿½»  ª±¼±« ±¸®±¦3 ¶»¼²¿µ ¸²3¦¼3½3 
°¬?µ§ô ¿´» ° edevším obojživelníky (ti se zde rozmnožují; skokan· µ »¸±¬¿ª3 ¿ ò ¦»´»²3 ª» 
ª±¼²3³ °®±¬ »¼3 · ¦·³«¶3 ¿ ª» ª±¼²3³ °®±¬ »¼3 » ª§µ§¬«¶3 ½»´±®± ² ÷ò Ó¿²·°«´¿½» 
 ª±¼²3 ¸´¿¼·²±« ¶» ¬»¼§ ²»ª¸±¼²? ª ¶¿µ7³µ±´·ª ®± ²3³ ±¾¼±¾3ò

i Ê§´±« »²3 µ±²¬¿³·²¿½» ª±¼²3 °´±½¸§ · 3 ¿²µ7¸± °±¬±µ¿ ®±°²#³· ´?¬µ¿³·ô ®»°ò ¶»¶·½¸ 
úniky z použité techniky.

i Ê§´±« »²3 µ±²¬¿³·²¿½» ª#´«¸§ ¦ ¾»¬±²« ª °® ¾ hu zakládání betonových patek použitím 
±ª »²7 ¾»¦°» ²7 ¬»½¸²±´±¹·»ò

i Ê§´±« »²3 ¶¿µ#½¸µ±´·ª ¿µ¬·ª·¬ ±«ª·»¶3½3½¸  ª#¬¿ª¾±« øª#¬¿ª¾¿ô &°®¿ª§ ¬»®7²«ô 
¦?¿¸§ ¼± ¾ »¸±ª#½¸ °±®±¬  ¿¬¼ò÷ô ¿´» · °®±ª±¦»³ ª» ª#½¸±¼²3 ?¬· Ð±¼´»µ7¸± 
®§¾²3µ¿ô µ¬»®? ¶» ¾·±´±¹·½µ§ ²»¶¸±¼²±¬² ¶�3 øÐ 3´±¸¿ íô Ñ¾®ò ëô ê ¿ è÷ò Ü±°±®« «¶»³» 
dodržet odstup lanové dráhy od t ½¸¬± °¿®¬·3 ³·²·³?´²  100 m a vodní lyžování situovat 
»ªò ¼± ¦?°¿¼² ¶�3 ?¬· ®§¾²3µ¿ò 
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Þ »¸±ª7 °±®±¬§ ¿ ±µ±´3 

i Ê»�µ»®7 ¾ »¸±ª7 °±®±¬§ ¾§ ³ ´§ ¦ ¬¿¬ ¦¿½¸±ª?²§ò Õ?½»²3 ³¿¨ò ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ¬®±³ · 
µ»  ³ že být, v souladu s platnou legislativou, provád ²± °±«¦» ³·³± ±¾¼±¾3 ¸²3¦¼ ²3 
°¬?µ  (duben až »®ª»²»½÷ô ·¼»?´²  ³·³± ª»¹»¬¿ ní období (tedy v listopadu až únoru). 

i Ê ±«ª·´±¬·  ±½¸®¿²±« ¬?ª¿¶3½3½¸ ¼ »ª·² °®±¬· ¶»¶·½¸ °±�µ±¦»²3 ø±¼ ®»³ô ¦¸«¬² ²3³ ° ¼§ 
¿°±¼ò÷ ª °® ¾ ¸« ª#¬¿ª¾§ ¦?³ ®« ¼±°±®« ujeme dodržovat p 3´«�²7 ¬»½¸²·½µ7 ²±®³§ 
øÌÒ÷ô ¦»¶³7²¿ ÌÒ ÍÒ èí çðêï �Í¿¼±ª²·½¬ª3 ¿ µ®¿¶·²? ¬ª3 � Ñ½¸®¿²¿ ¬®±³ ô °±®±¬  ¿ 
°´±½¸ °®± ª»¹»¬¿½· ° · ¬¿ª»¾²3½¸ ·²²±¬»½¸� ø¼ 3ª» ÍÒ ïè çîð÷ò 

i Ö» ²»° 3°«¬²7 ±¼¬®¿ ±ª¿¬ ¦»¶³7²¿ ª¦®±¬´7 ¿ ª»´³· ¬¿®7 · ±¼«³3®¿¶3½3 ¬®±³§ ø²¿° ò 
ª®¾§÷ô µ¬»®7 ° »¼¬¿ª«¶3 ª#¦²¿³²# ¾·±¬±° ²»¶»² °®± °¬?µ§ô ¿´» · ½»´±« ¿¼« ¾»¦±¾®¿¬´#½¸ô 
°±¼±¾²  ¶¿µ± ª¦®±¬´7 °±®±¬§ ¸´±¸  øÐ 3´±¸¿ íô Ñ¾®ò ïî÷ò 

i Æ¸®«¾¿ ïðð ³ ª#½¸±¼²  ±¼ °´?²±ª¿²7¸± ³±´¿ ¿ ¦?¦»³3 » ²¿½¸?¦3 ¼®±¾²? ®?µ±·²¿ô µ¼» 
hnízdí ohrožení motáci (viz Kap. 3.1, P 3´±¸¿ ï÷ò Ì«¬± ®?µ±·²« ¶» ²«¬²± ¦¿½¸±ª¿¬ ¿ «�»¬ ·¬ 
¶3 ®±ª² ž od nadm ®²7¸± ®«�»²3 ª °® ¾ ¸« °®±ª±¦«ò 

i Ö¿µ± µ±³°»²¦¿ ²3 ±°¿¬ »²3 ¦¿ °±�µ±¦»²7 ¾·±¬±°§ñ&µ®§¬§ °´¿¦  ª ±µ±´3 °´?²±ª¿²7 ¾«¼±ª§ 
zázemí je žádoucí vybudovat dv  menší kamenné zídky sloužící plaz ³ ½±¾§ &µ®§¬§ô ¿´» · 
¸²3¦¼·�¬  ¿ ¦·³±ª·�¬ ò Æ3¼µ§ ¾§ ³ ´§ ¾#¬ «³3¬ ²§ ³·³± º®»µª»²¬±ª¿²? ³3¬¿ ¿ °± ¼±¸±¼
 ª´¿¬²3µ§ °±¦»³µ ò Æ° ±¾ °®±ª»¼»²3 · ª#¾ ® ª¸±¼²7¸± ³3¬¿ ¾§ ³ ´ ¾#¬ µ±²¦«´¬±ª?² 
 ±¼¾±®²3µ»³ ø¸»®°»¬±´±¹»³÷ò 
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ìò ÍØÎÒËÌS ß Æ_Ê ÎÇ

i Ð »¼µ´?¼¿²# ¬»¨¬ ¶» ¦?ª ®» ²±« ¦°®?ª±« ¦ ¾·±´±¹·½µ7¸± °® ¦µ«³« ²¿ ´±µ¿´·¬  Ð±¼´»µ7¸± 
®§¾²3µ¿ô µ¼» ¶» °´?²±ª?²¿ ª#¬¿ª¾¿ ³±´¿ ¿ ¼®?¸§ » zázemím pro vodní lyžování. Provedení 
¾·±´±¹·½µ7¸± °® zkumu bylo požadováno Odd ´»²3³ ±½¸®¿²§ ° 3®±¼§ ¿ µ®¿¶·²§ Ó¿¹·¬®?¬« 
Ø´¿ª²3¸± ³ sta Prahy, s jehož pracovníky investor plánovaný zá³ ® µ±²¦«´¬±ª¿´ò 

i Ê ®?³½· ¦±±´±¹·½µ7¸± °® ¦µ«³« ¦¿³ »²7¸± ²¿ ±¾®¿¬´±ª½»ô °®±ª»¼»²7¸± ²¿ ¦?µ´¿¼
±°¿µ±ª¿²#½¸ ²?ª�¬ ª ª ¬»®7²« ª ±¾¼±¾3 ±¼ ¼«¾²¿ ¼± »®ª»²½»ô ¾§´ ª ¦?¶³±ª7³ &¦»³3 ¦¶·�¬ ² 
ª#µ§¬ éð ¼®«¸  ±¾®¿¬´±ª½ (4 druhy obojživelník ô í ¼®«¸§ °´¿¦ ô ëï ¼®«¸  °¬?µ  ¿ ïî ¼®«¸
¿ª½ ÷ò  

i Ý»´µ»³ ïì ¼®«¸  náleží dle P 3´±¸§ í ª§¸´?�µ§ ³»¦· ¦ª´?�¬  ½¸®?² ²7ò Æ» ¦ª´?�¬  ½¸®?² ²#½¸ 
¼®«¸  øÆÝØÜ÷ obojživelník  ¾§´§ ¦¶·�¬ ²· � ®±°«½¸¿ ±¾»½²? Þ«º± ¾«º±ô µ±µ¿² �¬3¸´# Î¿²¿ 

¼¿´³¿¬·²¿ô µ±µ¿² µ »¸±¬¿ª# Î¿²¿ ®·¼·¾«²¼¿ô ®»°ò Ð»´±°¸§´¿¨ ®·¼·¾«²¼« ¿ °®¿ª¼ °±¼±¾²
též skokan zelený Î¿²¿ »½«´»²¬¿ïô ®»°ò Ð»´±°¸§´¿¨ »½«´»²¬«ò Ò¿ ´±µ¿´·¬  » ª§µ§¬«¶3 ¬ · 
ÆÝØÜ ¼®«¸§ °´¿¦  � ¶»�¬ ®µ¿ ±¾»½²? Ô¿½»®¬¿ ¿¹·´·ô ´»°#� µ »¸µ# ß²¹«· º®¿¹·´· a užovka 
±¾±¶µ±ª? Ò¿¬®·¨ ²¿¬®·¨ò Æ ½»´µ±ª7¸± °± ¬« ëï ¦¶·�¬ ²#½¸ ¼®«¸ °¬?µ , náleží 7 mezi ZCHD – 
µ®¿¸«¶»½ ±¾»½²# ß½½·°·¬»® ²·«ô ´»¼ ? »µ 3 ²3 ß´½»¼± ¿¬¬¸·ô ³±¬?µ °±½¸±° Ý·®½« 

¿»®«¹·²±«ô °±¬?°µ¿ ³¿´? Ð±¼·½»° ®«º·½±´´·ô ®»°ò Ì¿½¸§¾¿°¬« ®«º·½±´´·ô °±¬?°µ¿ ®±¸?
Ð±¼·½»° ½®·¬¿¬«ô ´¿ª3µ ±¾»½²# Ô«½·²·¿ ³»¹¿®¸§²½¸± ¿ ª´¿�¬±ªµ¿ ±¾»½²? Ø·®«²¼± ®«¬·½¿ò 

i Ê´·ª ¦?³ ®« ´¦» ®±¦¼ ´·¬ ¼± ¼ª±« »¬¿° � ª#¬¿ª¾§ ¿ °®±ª±¦«ò Ê ®?³½· °®±ª±¦« ¼±¶¼» ø · ³ že 
¼±¶3¬÷ µ ±ª´·ª² ní živo ·½¸ ô ®±¬´·² ¿ ¶»¶·½¸ ¾·±¬±° ° 3³± ª °®±¬±®« ¬¿ª¾§ ø´·µª·¼¿½3 ¶»¼·²½
¿ ¶»¶·½¸ °®±¬ »¼3÷ô ¿´» · ²»° 3³± ª ±µ±´3 ¦?³ ®« ø®«�»²3 ¸´«µ»³ô ª ¬´»³ô °®¿�²±¬ô 
kontaminace). Ohrožení populací · ¦?²·µ ª#¦²¿³²#½¸ ¾·±¬±°  ÆÝØÜ øª§¶³¿ &µ®§¬  °´¿¦ ÷ ¶» 
²»°®¿ª¼ °±¼±¾²7ò Ê ®?³½· °®±ª±¦« ´¦» ± »µ?ª¿¬ ¦ª#�»²# °±¸§¾ ±±¾ ª ¼¿²7³ &¦»³3ô ¿  ¬3³ 
±«ª·»¶3½3 ®«�»²3ô ¦»¶³7²¿ °¬?µ ô ¸´«µ»³ô ª ¬´»³ô ¿´» · °®±¬±« ° 3¬±³²±¬3 ±±¾ò 

i Ê ¬�·²  ²»¹¿¬·ª²3½¸ ª´·ª  ´¦» ¦¿¾®?²·¬ô · ¶»¶·½¸ ¼ sledky snížit realizací ª¸±¼²#½¸ ±°¿¬ »²3
k prevenci, snížení · ±³»¦»²3 ª´·ª« ¦?³ ®«ò Ì± » ¬#µ? ° »¼»ª�3³ º?¦» ª#¬¿ª¾§ ¦?³ ®«ò Ó»¦· 
²»¶¼ ležit ¶�3 ²¿ª®¸±ª¿²? ±°¿¬ »²3 náleží: (i) absence manipulace s vodní hladinou p · 
ª#¬¿ª¾ å ø··÷ °®»ª»²½» µ±²¬¿³·²¿½3 ®±°²#³· ´?¬µ¿³· · ª#´«¸§ ¦ ¾»¬±² å ø···÷ «³3¬ ²3 ¦?³ ®« 
ø´¿²±ª7 ¼®?¸§÷ ª ¼±¬¿¬» ²7 ª¦¼?´»²±¬· ø²»¶³7²  ïðð ³÷ ±¼ ²»¶½»²² ¶�3 ?¬· Ð±¼´»µ7¸± 
®§¾²3µ¿ � ª#½¸±¼²3½¸ ¾ »¸±ª#½¸ °¿®¬·3  ª§ª·²«¬#³· ´·¬±®?´§å ø·ª÷ ³¿¨·³?´²3 �»¬ »²3 ¾ »¸±ª#½¸ 
°±®±¬  · ¬?ª¿¶3½3½¸ ¼ »ª·² ° · ª#¬¿ª¾ ô ³·²·³¿´·¦¿½» µ?½»²3 ¿ ±¼¬®¿ ±ª?²3 ¼ »ª·²å øª÷ �»¬ »²3 
¬¿®#½¸ · ±¼«³3®¿¶3½¸ ¼ »ª·² ø¶±« ª¸±¼²#³· ¾·±¬±°§ °®± ¾»¦±¾®¿¬´7 · °¬?µ§÷å øª·÷ �»¬ »²3 
¼®±¾²7 ®?µ±·²§ ª#½¸±¼²  ±¼ °´?²±ª¿²7 ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3 ¿ øª··÷ ®»¿´·¦¿½» µ±³°»²¦¿ ²3½¸ 
±°¿¬ »²3 ª °±¼±¾  ª#¬¿ª¾§ ¼ª±« ¼®±¾²#½¸ «½¸#½¸ µ¿³»²²#½¸ ¦3¼»µ °®± °´¿¦§ ø°± ¼±¸±¼
 ±¼¾±®²3µ»³÷ò 

Ý»´µ±ª  lze shrnout, že vliv plánované zám ®« ²¿ ¦¶·�¬ ²7 ¼®«¸§ ±®¹¿²·³  ¿ ¶»¶·½¸ ¾·±¬±°§ 
¾«¼»ô ° i dodržení výše uvedených opat »²3ô ¦³3®² n natolik, že zám ® ´¦» ¦ ¸´»¼·µ¿ 
±½¸®¿²§ ° írody považovat na lokalit  ¦¿ ° ·¶¿¬»´²#ò  

Ê Ð®¿¦» ¼²» éòèòîðïë       ×²¹ò Ö· 3 Ê±¶¿®ô Ð¸òÜò 

                                                 
ï Ì·¬± ¬¦ªò �ª±¼²3 µ±µ¿²·� ¬ª± 3 ¸§¾®·¼±¹»²²3 µ ížence a p »²7 «® »²3 ¼®«¸« ¶» ¾»¦ ±¼½¸§¬« ¶»¼·²½ ô · 
dokonce provedení genetických analýz, velmi obtížnéò  
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Þ¿®«� Êò ú Ñ´·ª¿ Ñò ïççî¿ ø»¼÷æ Obojživelníci-Amphibia. Fauna ÍÚÎò ß½¿¼»³·¿ Ð®¿¸¿ò 

Þ¿®«� Êò ú Ñ´·ª¿ Ñò ïççî¾ ø»¼÷æ Ð´¿¦·óÎ»°¬·´·¿ò Ú¿«²¿ ÍÚÎò ß½¿¼»³·¿ Ð®¿¸¿ò 

Ø»§»®ô Éò Îòô Ü±²²»´´§ô Óò ßòô Ó½Ü·¿®³·¼ô Îò Éòô Ø¿§»µô Ôòóßò ú Ú±¬»®ô Óò Íò ø»¼÷ ïççìæ
Ó»¿«®·²¹ ¿²¼ Ó±²·¬±®·²¹ Þ·±´±¹·½¿´ Ü·ª»®·¬§æ Í¬¿²¼¿®¼ Ó»¬¸±¼ º±® ß³°¸·¾·¿²ò 
Í³·¬¸±²·¿² ×²¬·¬«¬·«±² Ð®»ô É¿¸·²¹¬±²ô ÜÝô ËÍßò 

Ó·µ?¬±ª? Þò ú Ê´¿�3² îððîæ Ochrana obojživelník ò Ó»¬±¼·µ¿ ÍÑÐ ò ïò Ûµ±½»²¬®«³ Þ®²±ò 

Ó·µ?¬±ª? Þòô Î±¬¸ò Ðò ú Ê´¿�3² Óò ïççëæ Ñ½¸®¿²¿ °´¿¦ . MŽP a AOPK Îô Ð®¿¸¿ò 

Ó·µ?¬±ª? Þòô Ê´¿�3² Óò ú Æ¿ª¿¼·´ Êò îððïæ ß¬´¿ ®±¦�3 »²3 °´¿¦  ª »µ7 ®»°«¾´·½»ò ß¬´¿ ±º ¬¸» 
¼·¬®·¾«¬·±² ±º ®»°¬·´» ·² ¬¸» Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½ò ßÑÐÕ Îô Þ®²±ô Ð®¿¸¿ò 

Ó±®¿ª»½ Öò ïççìæ ß¬´¿ ®±¦�3 ení obojživelník  ª »µ7 ®»°«¾´·½»ò Ò?®±¼²3 ³«¦»«³ô Ð®¿¸¿ò  

� ¿¬²# Õòô Þ»¶ »µ Êò ú Ø«¼»½ Õò ïççéæ ß¬´¿ ¸²3¦¼²3¸± ®±¦�3 »²3 °¬?µ  ª »µ7 ®»°«¾´·½»ô 
ïçèëóèçò ØúØô Ö·²± ¿²§ò 

Ê±¶¿® Öò îððéæ Ochrana obojživelník : ohrožení, biologické principy, metody studia, leg·´¿¬·ª²3 ¿ 
°®¿µ¬·½µ? ±½¸®¿²¿ò Ü±°´² µ µ ³»¬±¼·½» ò ï »µ7¸± ª¿¦« ±½¸®?²½  ° 3®±¼§ò ÆÑ ÍÑÐ Ø¿·²¿ 
Ô±«²§ò 

Ê±¶¿® Öò ú �?´»µ Óò îðïëæ Ð® ¾ žná zpráva z biologického pr ¦µ«³« ²¿ ´±µ¿´·¬  ¦?³ ®« 
Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžová²3 ²¿ Ð±¼´»µ7³ ®§¾²3µ«ò Ü»°±²±ª?²± « 

·²ª»¬±®¿ô °±´ò É¿µ» ¿²¼ É·´¼ ò®ò±ò

Æ¿ª¿¼·´ Êòô Í?¼´± Öò ú Ê±¶¿® Öò îðïïæ Biotopy našich obojživelník  ¿ ¶»¶·½¸ ³¿²¿¹»³»²¬ ° · 
±« ¿²#½¸ ¦³ ²?½¸ ¼´±«¸±¼±¾7¸± ª#ª±¶» µ®¿¶·²§ò ßÑÐÕ Îô Ð®¿¸¿ò 
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êò ÍÛÆÒßÓ Ð SÔÑØ

Ð 3´±¸¿ ïæ Í·¬«¿½»  

Ð 3´±¸¿ îæ Ð »¸´»¼ ¾»¦±¾®¿¬´#½¸ ¿ ±¾®¿¬´±ª½

Ð 3´±¸¿ íæ Ú±¬±¼±µ«³»²¬¿½»  





Ð 3´±¸¿ îæ Ð »¸´»¼ ¦¶·�¬ ²#½¸ ¼®«¸  ±¾®¿¬´±ª½  ª ¦?¶³±ª7³ &¦»³3ò  

Ü®«¸§ ¶±« ª ®?³½· ª§��3½¸ ¬¿¨±² ¿¦»²§ ¿¾»½»¼² . Species – latinský název druhu; Ohrožení – 
¬«°»  ohrožení dle P 3´±¸§ í ª§¸´?�µ§ ò íçëñïççî Í¾òô ª °´¿¬²7³ ¦² ²3æ ÕÑ � ¼®«¸ µ®·¬·½µ§ 
ohrožený, SO – druh siln  ohrožený, O – druh ohrožený.

ÛÍÕW ÖÓWÒÑ ÍÐÛÝ×ÛÍ OHROŽENÍ
Obojživelníci 
Î±°«½¸¿ ±¾»½²? Þ«º± ¾«º± Ñ 
Íµ±µ¿² �¬3¸´#  Î¿²¿ ¼¿´³¿¬·²¿ ÍÑ 
Íµ±µ¿² µ »¸±¬¿ª# Î¿²¿ ®·¼·¾«²¼¿ô ²±ª  Ð»´±°¸§´¿¨ ®·¼·¾«²¼« ÕÑ 
Íµ±µ¿² ¦»´»²# Î¿²¿ »½«´»²¬¿ô Ð»´±°¸§´¿¨ »½«´»²¬« ÍÑ 

Ð´¿¦·
Ö»�¬ ®µ¿ ±¾»½²? Ô¿½»®¬¿ ¿¹·´· ÍÑ 
Í´»°#� µ »¸µ# ß²¹«· º®¿¹·´· ÍÑ 
Užovka obojková  Ò¿¬®·¨ ²¿¬®·¨ Ñ 

Ð¬?½· 
Bažant obecný Ð¸¿·¿²« ½±´½¸·½« 

Þ«¼²3 »µ ³»²�3 Ð¸§´´±½±°« ½±´´§¾·¬¿ 

Þ«¼²3 »µ ª ¬�3 Ð¸§´´±½±°« ¬®±½¸·´« 

»®ª»²µ¿ ±¾»½²? Û®·¬¸¿½« ®«¾»½«´¿ 

Ü®±¦¼ ¦° ª²# Ì«®¼« °¸·´±³»´± 

Ø±´«¾ ¸ ·ª²? Ý±´«³¾¿ °¿´«³¾« 

Ø®¼´· µ¿ ¦¿¸®¿¼²3 Í¬®»°¬±°»´·¿ ¼»½¿±½¬± 

Ö· · µ¿ ±¾»½²? Ü»´·½¸±² «®¾·½¿ 

Õ¿½¸²¿ ¼·ª±µ? ß²¿ °´¿¬§®¸§²½¸± 

Õ¿´±« «�¿¬# ß·± ±¬« 

Õ?²  ´»²3 Þ«¬»± ¾«¬»± 

Õ±²·°¿ ¾3´# Ó±¬¿½·´´¿ ¿´¾¿ 

Õ±²·°¿ ¸±®µ# Ó±¬¿½·´´¿ ½·²»®»¿ 

Õ± »®²# Ì«®¼« ³»®«´¿ 

Õ®¿¸«¶»½ ±¾»½²# ß½½·°·¬»® ²·« ÍÑ 
Õ®?´3 »µ ±¾»½²# Î»¹«´« ®»¹«´« 

Õ«µ¿ µ¿ ±¾»½²? Ý«½«´« ½¿²±®« 

Ô¿¾«  ª»´µ? Ý§¹²« ±´±® 

Ô»¼ ? »µ 3 ²3 ß´½»¼± ¿¬¬¸· ÍÑ 
Ô§µ¿ »®²? Ú«´·½¿ ¿¬®¿ 

Ó´§²¿ 3µ ¼´±«¸±±½¿# ß»¹·¬¸¿´± ½¿«¼¿¬« 

Ó±¬?µ °±½¸±° Ý·®½« ¿»®«¹·²±« Ñ 
Ð ²·½» »®²±¸´¿ª? Í§´ª·¿ ¿¬®·½¿°·´´¿ 

Ð ²·½» ¸² ¼±µ 3¼´? Í§´ª·¿ ½±³³«²· 

Ð ²·½» °±µ ±ª²3 Í§´ª·¿ ½«®®«½¿ 

Ð ²·½» ´¿ª3µ±ª? Í§´ª·¿ ¾±®·² 

Ð ²µ¿ª¿ ±¾»½²? Ú®·²¹·´´¿ ½±»´»¾ 

Ð ª«�µ¿ ³±¼®? Ð®«²»´´¿ ³±¼«´¿®· 

Ð±�¬±´µ¿ ±¾»½²? Ú¿´½± ¬·²²«²½«´« 

Ð±¬?°µ¿ ³¿´? Ð±¼·½»° ®«º·½±´´·ô Ì¿½¸§¾¿°¬« ®«º·½±´´· Ñ 
Ð±¬?°µ¿ ®±¸? Ð±¼·½»° ½®·¬¿¬« Ñ 
Î»¸»µ ¦¿¸®¿¼²3 Ð¸±»²·½«®« °¸±»²·½«®« 

Íµ ·ª¿² °±´²3 ß´¿«¼¿ ¿®ª»²· 

Í´¿ª3µ ±¾»½²# Ô«½·²·¿ ³»¹¿®¸§²½¸± Ñ 
Í´3°µ¿ ¦»´»²±²±¸? Ù¿´´·²«´¿ ½¸´±®±°« 
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Í±¶µ¿ ±¾»½²? Ù¿®®«´« ¹´¿²¼¿®·« 

Í¬»¸´3µ ±¾»½²# Ý¿®¼«»´· ½¿®¼«»´· 

Í¬®¿µ¿ ±¾»½²? Ð·½¿ °·½¿ 

Í¬®¿µ¿°±«¼ ª»´µ# Ü»²¼®±½±°± ³¿¶±® 

Í¬®²¿¼ ±¾»½²# Û³¾»®·¦¿ ½·¬®·²»´´¿ 

Í¬ 3¦´3µ ±¾»½²# Ì®±¹´±¼§¬» ¬®±¹´±¼§¬» 

Í#µ±®¿ µ± ¿¼®¿ Ð¿®« ³¿¶±® 

Í#µ±®¿ ³±¼ ·²µ¿ Ð¿®« ½¿»®«´»« 

�±«°?´»µ ¼´±«¸±°®¬# Ý»®¬¸·¿ º¿³·´·¿®· 

�°¿ »µ ±¾»½²# Í¬«®²« ª«´¹¿®· 

Ê´¿�¬±ªµ¿ ±¾»½²? Ø·®«²¼± ®«¬·½¿ Ñ 
Ê±´¿ªµ¿ °±°»´¿ª? ß®¼»¿ ½·²»®»¿ 

Ê®¿¾»½ °±´²3 Ð¿»® ³±²¬¿²« 

Ê®?²¿ ±¾»½²? Ý±®ª« ½±®±²» 

Æª±²»µ ¦»´»²# Ý¿®¼«»´· ½¸´±®· 

Žluna zelená Ð·½« ª·®·¼· 

Í¿ª½· 
Ø®¿¾±� °±´²3 Ó·½®±¬« ¿®ª¿´· 

Ježek západní Û®·²¿½»« »«®±°¿»« 

Õ®¬»µ ±¾»½²# Ì¿´°¿ »«®±°¿»¿ 

Õ«²¿ µ¿´²3 Ó¿®¬» º±·²¿ 

Ô¿·½» ¸®¿²±¬¿¶ Ó«¬»´¿ »®³·²»¿ 

Ô·�µ¿ ±¾»½²? Ê«´°» ª«´°» 

Ó§�·½» µ ±ª·²²? ß°±¼»³« §´ª¿¬·½« 

Ò±®²3µ ®«¼# Ý´»¬¸®·±²±³§ ¹´¿®»±´« 

Ð±¬µ¿² µ®§¿  Î¿¬¬« ®¿¬¬« 

Î»¶»µ ³¿´# Í±®»¨ ³·²«¬« 

Î»¶»µ ±¾»½²# Í±®»¨ ¿®¿²»« 

Æ¿¶3½ °±´²3 Ô»°« »«®±°¿»« 
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Ð 3´±¸¿ íæ Ú±¬±¼±µ«³»²¬¿½» 

Ñ¾®ò ï øª´»ª±÷æ Ý»´µ±ª# 
°±¸´»¼ ¦» ÍÆ ¾ »¸« ®§¾²3µ¿ 
¼± °®±¬±®« ¦?³ ®«ò Ê ¼?´· ²¿ 
°®±¬ ¶�3³ ¾ »¸« ¶» ±¾¶»µ¬ô µ¼» 
³? ¾#¬ ª§¾«¼±ª?²± ²?¬«°²3 
³±´± øÑ¾®ò îô ¼±´»÷ò 

Ñ¾®ò í øª´»ª±÷æ Ò¿« ²? 
¬»¦µ¿ Ü«¾»  � Ë¸ 3² ª» 
°±¼7´ Ö ¾ »¸« Ð±¼´»µ7¸± 
®§¾²3µ¿ò Þ±¸¿¬  ª§ª·²«¬7 ¿ 
® ¦²±®±¼7 ¾ »¸±ª7 °±®±¬§ 
¶±« ª#¦²¿³²#³· ¾·±¬±°§ 
¿¼§ ¼®«¸  °¬?µ ò 

Ñ¾®ò ì øª°®¿ª±÷æ Ò¿ ®±¦¼3´ ±¼ 
¾ »¸±ª#½¸ °±®±¬ ô ´·¬±®?´²3 
°?³± ª ° evážné ?¬· ®§¾²3µ¿ 
¿¾»²¬«¶»ô ímž se významn
snižuje biologická hodnota 
®§¾²3µ¿ò Ò¿° . pro obojživelníky 
¶» ¿¾»²½» ´·¬±®?´« · ¶·²7 ª±¼²3 
ª»¹»¬¿½»ô °±´» ²   ·²¬»²¦·ª²3 
®§¾3 ±¾?¼µ±«ô ª#¦²¿³²#³ 
´·³·¬«¶3½3³ °®ªµ»³ò 
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Ñ¾®ò ë ø²¿¸± »÷æ Ê#½¸±¼²3 °¿®¬·» ®§¾²3µ¿  ª§ª·²«¬#³· ´·¬±®?´§ ¶±«ô °±´«  ²¿ª¿¦«¶3½3³ ³ µµ#³ ´«¸»³ô 
¾·±´±¹·½µ§ ²»¶¸±¼²±¬² ¶�3 ?¬3 ¦?¶³±ª7¸± &¦»³3ò Ø²3¦¼3 ¦¼» ½»´? ¿¼¿ °¬?µ  a rozmnožují se zde 
obojživelníci, nejpo »¬² ¶�3 ¦ ²·½¸ ¶» ¦¼» µ±µ¿² µ »¸±¬¿ª#ò Ê#¬¿ª¾¿ · °®±ª±¦ ¼®?¸§ ¾§ » ³ ´¿ ¬ ³¬± 
?¬»³ ª§¸²±«¬ò 

Ñ¾®ò ê øª´»ª± ²¿¸± »÷æ Ü»¬¿·´ ®?µ±·²ò  

Ñ¾®ò é øª°®¿ª± ²¿¸± e): Ohrožený druh 
°±¬?°µ¿ ®±¸? ò 

Ñ¾®ò èæ (vpravo dole): Interiéru lužního 
°±®±¬«ò 
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Ñ¾®ò ç øª´»ª±÷æ Ò¿ ³3¬
¬?ª¿¶3½3¸± ½¸?¬®¿¶3½3¸± 
¬¿ª»²3 ¾§ ³ ´¿ ¾#¬ 
ª ¾´3¦µ±¬· ²?¬«°²3¸± ³±´¿ 
øÒÓ÷ ª§¾«¼±ª?²¿ ¾«¼±ª¿ 
¦?¦»³3 øÞÆ÷ � ª·¦ ·¬«¿½» 
ª Ð 3´±¦» ïò Ý¸?¬®¿¶3½3 
¾«¼±ª¿  ¸¿´¼¿³· «¬·ô 
¼ »ª ²#³· ¼»µ¿³· 
° »¼¬¿ª«¶» °±³ ®²7 
¿¬®¿µ¬·ª²3 ¾·±¬±° °®± °´¿¦§ò 
Æ¶·�¬ ²· ¾§´· ·´²  ohrožení 
¶»�¬ ®µ¿ ±¾»½²? ¿ ´»°#� 
µ »¸µ#ò 

Ñ¾®ò ïð øª°®¿ª±÷æ Ó3¬± 
ª#µ§¬« ¶»�¬ ®µ§ ±¾»½²7 
(cca 20 m jižn  ±¼ 
°´?²±ª¿²7 ¾«¼±ª§ ¦?¦»³3÷ò 

Ñ¾®ò ïï ø¼±´» ª´»ª±÷æ 
Î±¦ª±´² ² ¶�3 ¾ »¸±ª7 
°±®±¬§ °±¼7´ ÖÊ ¾ »¸« 
Ð±¼´»µ7¸± ®§¾²3µ¿ 
° »¼¬¿ª«¶3 ª¸±¼²# ¾·±¬±° 
°®± ª�»½¸²§ ¦¼» ¦¶·�¬ ²7 
¼®«¸§ °´¿¦ ò Ñ¾®ò ïî ø¼±´»÷æ Í¬¿®7ô 

±¼«³3®¿¶3½3 · ®±¦°¿¼¿¶3½3 » 
¬®±³§ ¶±« ª#¦²¿³²#³· 
¾·±¬±°§ °¬?µ  · ¾»¦±¾®¿¬´#½¸ô 
° · ª#¬¿ª¾  ¶» ²«¬²± ¶» �»¬ ·¬ò
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