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ČÁST A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1.1 Obchodní firma 

Oznamovatel:  BYTY ČAKOVICE, a.s.             
 
 

1.2 IČ oznamovatele 

IČ:  276 59 682                            
 
 

1.3 Sídlo 

Praha 3 Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83 
                                        
 

1.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

RNDr. Stanislav Lenz 
Tebodin Czech Republic, s.r.o. 
Prvního Pluku 20/224 
186 59 Praha 8 
Tel. : 251 038 300 
 Mobil. tel.: 731 502 238                                                      
                                      
        

2 ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU 

2.1 Základní údaje 

 
2.1.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název záměru:              Obytný soubor Čakovický Park 
                 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění: 

Kategorie II, bod 10.6.  Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích 
stání v součtu pro celou stavbu.  

Oznámení bylo zpracováno v rozsahu dle přílohy č. 3 zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona 
č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb. 

Příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí je Magistrát hlavního 
města Prahy, odbor ochrany prostředí. 
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2.1.2 Kapacita (rozsah záměru) 

Parkovací stání 
Počet parkovacích stání osobní automobily: 797 garážová stání 
      108 venkovní stání 
 
Bilance ploch 
Zastavěná plocha:     17 287,0 m² 
Komunikace a chodníky:                  10 351,0 m² 
Zeleň na rostlém terénu:     28 814,0 m² 
Plovoucí park:                                                                           2 265,0 m² 
Popínavá zeleň:                                                                           180,0 m² 
Plochy, které nebudou realizací dotčeny (plocha ÚSES):      15 596,0 m² 
Celková plocha pozemku:    74 493,0 m2 
 
 

2.1.3 Umístění záměru 

 
Kraj:   Hlavní město Praha 
Městská část:  Praha - Čakovice 
Katastrální území: Čakovice, Třeboradice 
Parcelní čísla: Obytné objekty:   1280/2, 1280/4, 1280/5, 1280/7, 1280/8, 1280/9, 1280/12,     
                                                                      1280/13 v k.ú. Čakovice 

Inženýrské sítě: 1278/2, 1280/3, 1280/11, 1452/2, 1455, 1265/5, 1452/2,   
                           1455, 1454/1, v k.ú. Čakovice  
Můstek přes potok: 1276, 1278/1, 1265/5, 1275, 1278/2 v k.ú. Čakovice 
Tryskovická ulice: 1280/2, 1280/12, 1280/13, 1448 v k.ú. Čakovice,  
                              489 v k.ú. Třeboradice 
Staveništní komunikace a provizorní most: 1252/1, 1259/2, 1265/6, 1265/15,                        
                    1265/17, 1265/18, 1448 v k.ú. Čakovice, 489 v k.ú. Třeboradice 
Demolice zdi parku: 1275, 1278/2  v k.ú. Čakovice 
Dotčené pozemky v ploše ÚSES a plovoucího parku: 1252/1, 1265/5, 1265/6,    
1265/15, 1265/17, 1265/18, 1276, 1278/1, 1278/2, 1280/2, 1280/3, 1280/5, 
1282/1, 1448, 1452/2 v k.ú. Čakovice, 489 v k.ú. Třeboradice 
 

Zájmové území se nachází v městské části Praha - Čakovice, v katastrálním území Čakovice a 
Třeboradice, v prostoru severně od Mratínského potoka a jižně od stávajícího obytného souboru „U 
zámeckého parku“. 
 
 

2.1.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Jedná se o novostavbu obytného souboru, který vhodně doplňuje prostor obytné zóny v návaznosti na 
obytný soubor „U Zámeckého parku“. Charakteristickým rysem navrženého urbanistického řešení je 
rozvolněná zástavba městského typu, které se svým měřítkem neodlišuje od svého okolí. Navržená 
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zástavba v sobě spojuje prvky městského bydlení s bydlením v zeleni situovaného v doteku města a 
krajiny. Návrh Obytného souboru Čakovický Park je koncipován tak, aby po svém dokončení splynul se 
svým okolím v harmonický celek – městský prostor s atributy bydlení v zeleni, s ohledem na sousední 
zámecký park, okolní zástavbu a krajinu. Možnost výhledového provázání obytného souboru na 
nejbližší komunikační trasy byla proto i jedním z kritérií pro výsledné zvolené prostorové řešení. 
Jedním z hlavních kompozičních a prostorových prvků nově navrhovaného obytného souboru je 
páteřní osa celého souboru, koncipovaná jako hlavní ulice ve tvaru křivky vlnící se ve směru východ – 
západ, protnutá kolmou, částečně zešikmenou ulicí ze severní strany, směřující k zámeckému parku. 
V jejich průsečíku je pak navrženo kruhové náměstí, které je dále prostorově umocněno dominantami 
celého souboru – 4 vyššími domy, tyto mohou v parteru obsahovat občanské vybavení. Parter náměstí 
odpovídá významu tohoto prostoru – od řešení drobné architektury, laviček, možnosti posezení ve 
vazbě na případné občerstvení až po parkové úpravy směrem na zámecký park. Toto náměstí by se 
pak mělo stát těžištěm a dominantou ne jenom Obytného souboru Čakovický Park, ale celé části 
obytné zóny situované západně od ulice Schoellerovy. 

Záměr není v kolizi ani v kumulaci se žádnými dnes známými jinými záměry. V dotčeném území není 
v současné době znám jiný záměr, jehož vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo by se mohly 
kumulovat s vlivy posuzovaného záměru. 
 
 

2.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Vymezené území je z hlediska funkčního členění dle Územního plánu hl.m. Prahy definováno 
převážně funkčním využitím OB, v malé části pak ZMK. Záměr výstavby obytného souboru 
s navazující parkově upravenou zelení je odpovídajícím využitím předmětného území. Návrh plně 
respektuje funkční členění podle platného územního plánu. Součástí návrhu jsou bytové domy 
s pronajímatelnými nebytovými prostory v souladu s funkčním využitím ploch OB. 

 

V rámci hlukové a rozptylové studie byly zpracovány a vyhodnoceny následující varianty: 
- Stávající stav - tzv. nulová varianta  
V rámci této varianty byl vyhodnocen stávající stav v zájmovém území. Nulová varianta by znamenala 
ponechání pozemků ve stávajícím stavu, nebyly by tak naplněny předpoklady Územního plánu hl.m. 
Prahy. 
 
- Stav po realizaci záměru – tzv. aktivní varianta 
Aktivní varianta představuje realizaci předkládaného záměru, jako aktivní varianta je předložena 
zároveň varianta z hlediska životního prostředí příznivá, která vznikla v průběhu souběžného 
zpracování Oznámení dle zák. 100/2001 Sb. a dokumentace pro územní rozhodnutí na základě 
aplikace příslušných environmentálních požadavků. 
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2.1.6 Popis technicko-technologického řešení záměru 

Stručný popis řešení záměru 
Návrh Obytného souboru Čakovický Park se sestává z celkem 13 obytných bloků – domů, které jsou 
koncipovány převážně jako soliterní objekty zasazené do zeleně. Domy mají pět nebo šest 
nadzemních podlaží, z toho je poslední podlaží ustupující, a jedno nebo dvě podlaží  suterénní. 
Výjimkou jsou čtyři objekty, tzv. „dominanty“, které mají devět nadzemních podlaží. Z převažující 
podlažnosti celého obytného souboru i celé části obytné zóny tvoří dominanty pouze malou část, jsou 
však významné z hlediska prostorového uspořádání a hierarchie a v neposlední řadě i s ohledem na 
orientaci v prostoru. 

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení vedení stávajících podzemních inženýrských sítí. Po 
předání staveniště zhotoviteli bude zajištěno zařízení staveniště: 

• oplocení staveniště; 
• kácení dřevin, 
• zřízení sociálního a administrativního zařízení staveniště vč. přípojek; 
• osazení přechodného dopravního značení; 
• provizorní příjezdní komunikace vč. přemostění Mratínského (Červenomlýnského) potoka; 
• vnitrostaveništní komunikace; 
• zpevněné plochy vč. ploch pro očistu vozidel. 

Stavba bude realizována ve dvou symetrických etapách (z hlediska času i rozsahu). Jako první bude 
provedena výstavba části areálu severně od páteřní komunikace, čím bude vytvořena hluková a 
optická clona vůči užívanému obytnému souboru „U Zámeckého parku“. 

V 1. etapě budou realizovány: 
• příprava území (skrývka ornice, zařízení staveniště) 
• hrubé terénní úpravy, 
• přípojky inženýrských sítí, 
• bytové objekty A, B, C+D, E+F, G+H, I 
• trafostanice TS1, 
• areálové rozvody inženýrských sítí a odvodnění areálu, 
• zpevněné plochy a areálové komunikace vč. jejich připojení na Tryskovickou ulici, část 

stavební úpravy Tryskovické ulice,  
• čisté terénní a sadové úpravy. 

V 2. etapě budou realizovány: 
• příprava území (kácení trvalých porostů, skrývka ornice, zařízení staveniště) 
• hrubé terénní úpravy, 
• bytové objekty J, K,. L+M, N, P+R, S, T, 
• trafostanice TS2, 
• areálové rozvody inženýrských sítí a odvodnění areálu, 
• demolice ohradní zdi zámeckého parku, 
• zpevněné plochy a areálové komunikace vč. jejich připojení na Tryskovickou ulici, dokončení 

stavební úpravy Tryskovické ulice,  
• čisté terénní a sadové úpravy, 
• likvidace zařízení staveniště. 

Posuzovaný obytný soubor sestává z 13 obytných objektů A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, 
S, a T. Celkem se v obytném souboru bude nacházet 773 bytů. Obytné objekty A až T budou mít pět 
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až devět nadzemních podlaží, z toho jedno ustupující. Navrženo je celkem 797 parkovacích stání ve 
společných garážích a celkem 108 venkovních stání. Stavby hlavní - bytové domy SO 01 - SO 18 a 
převážná většina související dopravní a technické infrastruktury jsou stavbou trvalou.  Stavbou 
dočasnou bude SO 24 Dočasná čistírna odpadních vod a navazující SO 25 Odtok přečištěných vod 
z ČOV. Po zkapacitnění ČOV Miškovice budou stavby Obytného souboru Čakovický Park napojeny na 
kanalizační stoku v ulici Schoellerově, SO 24 Dočasná ČOV a SO 25 Odtok předčištěných vod z ČOV 
budou zrušeny.   
Po dobu výstavby budou zřízeny SO 66 Staveništní přemostění, SO 67 Provizorní staveništní 
komunikace, SO 68 Ochrana VTL plynovodu pro staveništní komunikaci a SO 69 Ochrana STL 
plynovodu pro staveništní komunikaci.  

Tab. č. 1: Počet bytů 
Etapy Objekt Počet bytů 

A   51 
B   27 
C   51 
D   27 
E   42 
F   34 
G   37 

1.ETAPA 

H   44 
I   51 
J   28 
K   26 
L   35 
M   53 
N   81 
P   33 
R   39 
S   62 

2. ETAPA 

T   52 
Celkem  773 
 
Předpokládané členění stavby na stavební objekty: 

SO 01  Bytový dům A    
SO 02  Bytový dům B 
SO 03  Bytový dům C+D 
SO 04  Bytový dům E+F 
SO 05  Bytový dům G+H 
SO 06  Bytový dům I 
SO 07  Bytový dům J 
SO 08  Bytový dům K 
SO 09 Bytový dům  L+M 
SO 10  Bytový dům N 
SO 11  Bytový dům P+R 
SO 12  Bytový dům S 



  

5763-000-2/2-BX-01 

  revize 0 

  leden 2009 

 Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozd. před. - Obytný soubor Čakovický Park strana 11 z  100 

 

                                   
                            

 

 

  

SO 13  Bytový dům T 
SO 21 Kanalizační přípojky 
SO 22 Splašková kanalizace gravitační 
SO 23 Čerpací stanice splaškových vod 
SO 24  Dočasná čistírna odpadních vod 
SO 25 Odtok přečištěných vod z ČOV 
SO 26  Výtlak splaškových vod 
SO 27 neobsazeno            
SO 28 Dešťová kanalizace 
SO 29 Retenční objekty 
SO 30 neobsazeno        
SO 31 Venkovní horkovodní rozvod 
SO 32 Horkovodní přípojky  
SO 41 Přívod VN 
SO 42 Venkovní rozvod NN 
SO 43 Trafostanice TS 1 
SO 44 Trafostanice TS 2     
SO 45 Veřejné osvětlení      
SO 46 Fotovoltaický systém    
SO 47  Areálové rozvody NN 
SO 51 Veřejný vodovod   
SO 52 Vodovodní přípojky 
SO 53 Posílení vodovodu Schoellerova 
SO 61 Komunikace   
SO 62 Chodníky 
SO 63 Mostek přes Červenomlýnský potok 
SO 64 Úprava  ulice Tryskovické 
SO 65 Chodník podél Tryskovické ulice  
SO 66 Staveništní přemostění Červenomlýnského potoka 
SO 67 Provizorní staveništní  komunikace  
SO 68 Ochrana vedení stávajících inženýrských sítí pro staveništní komunikaci 
SO 71  Sadové úpravy  
SO 72 Projekt USES 
SO 81 Hrubé terénní úpravy 
SO 82 Čisté terénní úpravy  
SO 83 Příprava území 
SO 84 Terénní val 
SO 85 Demolice  
 

Obytný soubor Čakovický park sestává celkem z 13 bytových domů. Osm bytových domů je tvořeno 
jednou nadzemní částí a suterénem, pět bytových domů pak sestává každý ze dvou nadzemních 
budov a společného suterénního podlaží. 
 
OBJEKT A 
Objekt A má 6 nadzemních podlaží (z toho jsou poslední dvě ustupující) a 2 podzemní podlaží. 
Přibližné rozměry objektu jsou 48,38 x 19,18 m v 1.NP, výška atiky cca 19,8 m. ± 0,00 odpovídá 
přibližně 249,90 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy 
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sever-jih o cca 22°.  
 
OBJEKT B 
Objekt B má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 1 podzemní podlaží. Přibližné 
rozměry objektu jsou 28,50 x 20,97 m v 1.NP, výška atiky cca 17,0 m. ± 0,00 odpovídá přibližně 249,20 
m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod-jihozápad, odklon od osy východ-západ o 
cca 5°.  
 
OBJEKT C + D 
Bytový dům sestává ze dvou nadzemních objektů, je spojený společnou podzemní částí.  
Část bytového domu - nadzemní objekt C má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 1 
podzemní podlaží. Přibližné rozměry objektu jsou 49,40 x 22,57 m v 1.NP, výška atiky cca 17,0 m. ± 
0,00 odpovídá přibližně 248,20 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, 
odklon od osy sever-jih o cca 6°.  
Nadzemní objekt D má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 1 podzemní podlaží. 
Přibližné rozměry objektu jsou 28,50 x 22,23 m v 1.NP, výška atiky cca 17,0 m. ± 0,00 odpovídá 
přibližně 247,80 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy 
sever-jih o cca 6°.  
 
OBJEKT E + F 
Bytový dům sestává ze dvou nadzemních objektů, je spojený společnou podzemní částí.  
Část bytového domu - nadzemní objekt E má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 
v části 9 nadzemních podlaží /dominanta/ a 2 podzemní podlaží. Přibližné rozměry objektu jsou 41,28 
x 20,58 m v 1.NP, výška k atice cca 17,0 m, v části s 9 nadzemními podlažími výška 28,0m. ± 0,00 
odpovídá přibližně 248,10 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru jihovýchod-severozápad, odklon 
od osy východ-západ o cca 11°.  
Nadzemní objekt F má 6 nadzemních podlaží (z toho jsou poslední dvě ustupující) a 2 podzemní 
podlaží. Přibližné rozměry objektu jsou 33,68 x 19,18 m v 1.NP, výška k atice cca 19,8 m. ± 0,00 
odpovídá přibližně 247,80 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, 
odklon od osy sever-jih o cca 11°.   
 
OBJEKT G + H 
Bytový dům sestává ze dvou nadzemních objektů, je spojený společnou podzemní částí. 
Část bytového domu - nadzemní objekt G má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 
v části 9 nadzemních podlaží /dominanta/ a 2 podzemní podlaží. Přibližné rozměry objektu jsou 41,98 
x 16,48 m v 1.NP, výška k atice cca 17m, v části s 9 nadzemními podlažími výška 28,0m. ± 0,00 
odpovídá přibližně 247,95 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru jihovýchod-severozápad, odklon 
od osy východ-západ o cca 11°.  
Nadzemní objekt H má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 2 podzemní podlaží. 
Přibližné rozměry objektu jsou 44,63 x 19,43 m v 1.NP, výška k atice cca 17,0m. ± 0,00 odpovídá 
přibližně 247,65 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy 
sever-jih o cca 11°.  
 
OBJEKT I 
Objekt I má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 2 podzemní podlaží. Přibližné 
rozměry objektu jsou 49,38 x 19,68 m v 1.NP, výška k atice cca 17,0m. ± 0,00 odpovídá přibližně 
247,20 m.n.m. Objekt má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy sever-jih o 
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cca 11°.  
 
OBJEKT J 
Objekt J má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 1 podzemní podlaží. Přibližné 
rozměry objektu jsou 31,66 x 20,02 m v 1.NP, výška k atice cca 17,0 m. ± 0,00 odpovídá přibližně 
246,40 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy sever-jih 
o cca 11°.  
 
OBJEKT K 
Objekt K má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 1 podzemní podlaží. Přibližné 
rozměry objektu jsou 31,71 x 20,68 m v 1.NP, výška k atice cca 17,0 m. ± 0,00 odpovídá přibližně 
247,40 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy sever-jih 
o cca 11°.  
 
OBJEKT L + M 
Bytový dům sestává ze dvou nadzemních objektů, je spojený společnou podzemní částí. 
Část bytového domu - nadzemní objekt L má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 2 
podzemní podlaží. Přibližné rozměry objektu jsou 36,88 x 19,89 m v 1.NP, výška k atice cca 17,0m. ± 
0,00 odpovídá přibližně 247,65 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, 
odklon od osy sever-jih o cca 11°. Vytyčovací body jsou zvoleny v průsečíku souřadných os, hodnoty 
viz tabulka, umístění ve výkresu „Situace polohopisného osazení objektů“ cC000C50. 
Nadzemní objekt M má 5 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a v části 9 nadzemních 
podlaží /dominanta/ a 2 podzemní podlaží. Přibližné rozměry objektu jsou 44,49 x 25,28 m v 1.NP, 
výška k atice cca 17,0m, v části s 9 nadzemními podlažími výška 28,0m. ± 0,00 odpovídá přibližně 
247,95 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy sever-jih 
o cca 11°.  
 
OBJEKT N 
Objekt N má 6 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a v části 9 nadzemních podlaží 
/dominanta/ a 2 podzemní podlaží. Přibližné rozměry objektu jsou 64,11 x 29,24 m v 1.NP, výška 
k atice cca 20,0m, v části s 9 nadzemními podlažími výška 28,0m. ± 0,00 odpovídá přibližně 247,85 
m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy sever-jih o cca 
11°.  
 
OBJEKT P + R 
Bytový dům sestává ze dvou nadzemních objektů, je spojený společnou podzemní částí. 
Část bytového domu - nadzemní objekt P má 6 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 2 
podzemní podlaží. Přibližné rozměry objektu jsou 28,11 x 20,96 m v 1.NP, výška k atice cca 20,0 m. ± 
0,00 odpovídá přibližně 247,90 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, 
odklon od osy sever-jih o cca 11°.  
Nadzemní objekt R má 6 nadzemních podlaží (z toho je poslední ustupující) a 1 podzemní podlaží. 
Přibližné rozměry objektu jsou 32,11 x 20,73 m v 1.NP, výška k atice cca 20,0 m. ± 0,00 odpovídá 
přibližně 247,90 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy 
sever-jih o cca 11°.  
 
OBJEKT S 
Objekt S má 6 nadzemních podlaží (z toho jsou poslední dvě ustupující) a 2 podzemní podlaží. 
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Přibližné rozměry objektu jsou 54,08 x 20,18 m v 1.NP, výška k atice cca 20,0 m. ± 0,00 odpovídá 
přibližně 249,20 m.n.m. Objekt má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy 
sever-jih o cca 11°.  
 
OBJEKT T 
Objekt T má 5 nadzemních podlaží (z toho jsou poslední dvě ustupující) a 2 podzemní podlaží. 
Přibližné rozměry objektu jsou 54,08 x 20,18 m v 1.NP, výška k atice cca 17,0 m. ± 0,00 odpovídá 
přibližně 249,70 m.n.m. Objekt  má  podélnou osu ve směru severovýchod – jihozápad, odklon od osy 
sever-jih o cca 11°.  
 

Pronajímatelné prostory 
V 1.p.p. objektů E, G, M a N budou umístěny prostory pro komerční využití, resp. drobné občanské 
vybavenosti pro uspokojení potřeb obyvatel obytného souboru (např. obchodů, kanceláří nebo 
výjimečně i jako restaurace). Prostory jsou navrženy jako volné, nečleněné, se světlou výškou nad 
celým prostorem 3 m. Vstup do pronajímatelného prostoru je přímo z přilehlého chodníku, řešení je 
v souladu s vyhláškou  č. 369/2001. Každý samostatně pronajímatelný prostor má vlastní hygienické 
zázemí. Uvažuje se s provozy, které mají nízkou obrátkovost zboží, zásobování tedy bude možné 
přímo z přilehlé komunikace. Parkování pro zaměstnance a návštěvníky pronajímatelných prostor je 
navrženo na povrchových stáních u komunikace, případně z části v suterénech budov. 
 
Předpokládaný počet obyvatel v budoucím obytném souboru bude činit cca 1 887. 
 
Stavebně konstrukční řešení 
Nadzemní části objektů budou provedeny jako železobetonový monolitický skelet, sloupy budou 
doplněny několika stěnami a tuhými komunikačními jádry. Podzemní části objektů budou provedeny 
jako stěnový systém, který bude ve středních traktech doplněn sloupy pro uvolnění dispozice. Založení 
objektu je navržené na pilotách. Délka dilatačních celků bude navržena dle zásad ČSN 73 1201. 
Dilatační úseky, u kterých se jejich délka bude blížit limitní délce dle ČSN, budou dále naděleny 
tzv.smršťovacími pruhy. 

Základové konstrukce - Založení objektu bude na ŽB monolitické desce tl. 300mm podporované 
pilotami průměru 600 až 900 mm. Piloty nebudou s ŽB deskou spojeny stykovací výztuží - ŽB deska 
bude na hlavách pilot prostě uložena. Piloty budou proto navrženy pouze na svislou sílu. Piloty budou 
pod základovou deskou rozmístěny dle tvaru horní ŽB konstrukce a dle působícího zatížení. Hlavy pilot 
budou umístěny v úrovni spodní hrany základové desky. Dimenze pilot bude navržena dle působícího 
zatížení a předpokládaného geologického profilu a bude se po půdorysu objektu lišit. Piloty budou 
posouzeny i na druhý mezní stav – sedání horní stavby do 10 mm. Základová deska bude navržena 
jako stropní deska lokálně podepřená na pilotách. 

Svislé nosné konstrukce - Budou tvořeny sloupy a stěnami. Sloupy budou provedeny v nižších 
podlažích (2.PP-2.NP) z betonu C35/45 (C40/50), ve vyšších podlažích pak z betonu C30/37. 
Vyztuženy budou vázanou výztuží R 10505. Stěny ztužujících jader budou tl.200 mm, respektive 180 
mm a budou rovněž železobetonové monolitické. Tloušťka obvodových stěn v suterénu je závislá na 
typu zvolené hydroizolace suterénu. Pokud budou stěny součásti tzv.bílé vany, budou tloušťky 300 
mm. V případě oddělené hydroizolace od nosného systému (povlaková izolace) mohou být v 1.PP 250 
mm, ve 2.PP 300 mm. Veškeré styky svislých nosných konstrukcí s vodorovnými konstrukcemi budou 
provedeny jako tuhé. Veškeré vyzdívané konstrukce (obvodové vyzdívky, dělící akustické stěny, příčky 
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atd.) s výjimkou posledních ustupujících podlaží budou provedeny jako nenosné a budou na horním 
okraji od stropních konstrukcí oddilatovány. Svislé nosné konstrukce posledních ustupujících podlaží 
budou převážně vyzdívané z keramických bloků 175 – 240 mm, doplněné budou o železobetonové 
stěny komunikačních jader. 

Vodorovné nosné konstrukce - Budou tvořeny stropními deskami a základovou deskou, desky budou 
železobetonové monolitické a budou na většině půdorysu bez průvlaků. Desky budou doplněny 
průvlaky v místech, kde nebudou svislé nosné konstrukce v jednotlivých podlaží nad sebou. Desky 
budou po obvodě ztuženy žebrem, které bude zasahovat pod desku min.200 mm a bude tvořit zároveň 
nadpraží oken. Tloušťka stropních desek bude 250 mm. Desky budou provedeny z betonu C25/30, 
vyztuženy budou vázanou výztuží R 10505. Nad sloupy bude osazena smyková výztuž z ohybů, event. 
třmínků. Vzdálenost podpor desek bude maximálně 5,7x6,5 m. Z desek budou vykonzolovány desky 
balkónů, které budou ke stropním deskám kotveny výztuží s přerušením tepelného mostu (tzv. 
isonosníky). Balkónové desky budou železobetonové monolitické, nebo je možno je provést 
železobetonové prefabrikované. 

Zastřešení - Vzhledem k ustupujícím půdorysům vyšších podlaží budou i stropní desky nad nižšími 
podlažími tvořit pochozí střechy – terasy. Nosné konstrukce teras viz odst.Vodorovné nosné 
konstrukce. Střechy nad posledním ustupujícím podlažím budou provedeny z dřevěných příhradových 
vazníků se styčníky z ocelových desek s prolisovanými trny (tzv.gangnail). Budou v osové rozteči cca 1 
m. Výška vazníků bude cca 1/10 rozpětí. Atiky budou spojeny s věnci a nadpražím nad okny, mohou 
být železobetonové monolitické, vyzdívané, dřevěné sbíjené apod. 

Materiály použité na nosné konstrukce - Betonové prvky nadzemních konstrukcí budou navrženy 
z konstrukčního betonu C25/30, případně C30/37, podzemní obvodové stěny a základová deska 
budou z navrženy betonu C30/37, resp.z betonu C35/45. Beton pilot C20/25 – XA2 – pro slabě až 
středně agresivní prostředí. Výztuž betonářská 10 505 (R). Ocel na ocelové konstrukce S235. 
Vyzdívky – keramické bloky např. Porotherm. 

 

Čerpací stanice splaškových vod 
Čerpací stanice bude stavebně provedena z prefabrikovaných dílců. Bude vystrojena dvojicí čerpadel o 
výkonu jednotlivě Q = 6 l/s, Hmax = 12 m se střídavým chodem. Splaškové vody z ČS budou 
dopravovány na technologickou linku ČOV. V době, kdy bude zkapacitněna ČOV Míškovice, bude 
prozatímní ČOV možno odpojit a splaškové vody budou z ČS přečerpávány výtlačným potrubím do 
veřejné kanalizační sítě. Jako havarijní nádrž pak bude moci sloužit některá z vhodných nádrží 
prozatímní ČOV. Bude-li prozatímní ČOV beze zbytku zrušena, bude muset být navržena nová 
havarijní nádrž pro ČS. Celkový havarijní objem je předpokládán pro minimálně 5 hodinovou havarijní 
akumulaci tj. 63 m3. 
 
Dočasná čistírna odpadních vod 
ČOV s kapacitou 1990 EO je situována v jihovýchodním cípu území záměru. Půdorysný rozměr 
objektu ČOV bude cca 12,5 x 16,5 m. ČOV bude mechanicko-biologická, s pneumatickou aerací. 
Aktivace je navržena jako nízko zatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací 
kalu. Kombinace denitrifikace v samostatné anoxidní zóně a dynamické denitrifikace zajištěné 
přerušovaným provzdušňováním zaručí vysoký stupeň odstranění dusíkatého znečištění z odpadní 
vody. Nízkozatěžovaná aktivace navržená pro čištění odpadních vod zabezpečí simultánní aerobní 
stabilizaci kalu. Stáří kalu cca 30 dní zabezpečí úplnou stabilizaci kalu. Produkce zahuštěného kalu (při 
plném zatížení projektované kapacity) – 1,5 m3/d. 
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Dopravní napojení obytného souboru 
Dopravně je navrhovaný areál napojen přes upravovanou komunikaci na pozemcích p. č. 1448 v k.ú. 
Čakovice a p. č. 489 k.ú. Třeboradice. Tato komunikace navazuje na stávající místní komunikaci ul. 
Marie Podvalové, která je napojena na ul. Schoelerovu. Komunikace je vedena v trase stávající 
nezpevněné cesty (ul.Tryskovická)  až k napojení navrženého areálu (SO 64). Dále bude tato 
komunikace pokračovat jižním směrem na hranici biokoridoru. Souběžně s komunikací je navržen 
jednostranný chodník. Rekonstrukce ulice Tryskovická je navržena jako místní obslužná komunikace 
funkční skupiny „C“, třídy III v celkové délce cca 165 m.  
Technické řešení vlastního areálu je navrženo tak, že umožňuje i propojení areálu na  ul. Hakenovu a 
ul.  Blachutovu. Jako samostatná stavba je řešeno propojení ul. Tryskovické (dtto Obytného souboru 
Čakovický Park) na ul. Za Tratí (v trase provizorní staveništní komunikace pro navrhovaný areál – SO 
67). 

Terénní val 
Val je navržen k využití za účelem odpočinku a sportovního vyžití, jako zatravněná plocha s výsadbou 
keřů a stromů a „sáňkovací kopec“. Trvalý vyztužený zemní val se stěnou z drátokamenných košů 
systému gabion, terramesh s možností ozelenění a systému greenterramesh s ozeleněním osevem a 
výsadbou. Výška objektu proměnná, založení plošné. Délka terénního valu je 100 m a výška terénního 
valu je 0,0 – cca 12,7 m. Terénní val je založen plošně v hloubce cca 1,5 m pod úrovní terénu na kótě 
244,0 m n.m. Je nutné zlepšit základovou spáru, výměnou materiálu, pro dostatečné omezení vlivů 
nerovnoměrného sedání. Základová spára se upraví konstrukcí hutněného štěrkopískového polštáře 
se separační popř. výstužnou geotextilií. Na povrch základové spáry bude uložen podkladní beton 
C8/10-X0 tl. 200 mm přesahujícím 300 mm přes půdorysný rozměr spodního dílce opěrné zdi. 
Základová spára je po celé délce zdi vodorovná a v příčném směru je ve sklonu 1:10 proti svahu. 
Konstrukce opěrné zdi je tvořena jednou až pěti řadami drátěných gabionových košů, pěti až šesti 
řadami košů systému terramesh. Celá stěna je ve sklonu 10:1 s třemi stupni pro výsadbu zeleně nebo 
popínavých rostlin. V koruně valu je v prefabrikovaných betonových patkách osazena stěna 
z betonových prefa dílců. Horní část svahu směrem k zástavbě je vyztužena třeni řadami dílců systému 
greenterramesh v úhlu 70°, spodní svah je upraven z hutněné zeminy jako „sáňkovací kopec“ v úhlu do 
20°. 
 
 

2.1.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Termín zahájení:               2009  
Termín dokončení:           2012   
Dokončovací práce:         2014 
 
 

2.1.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Mezi dotčené územně samosprávné celky obecně patří kraje a obce v samostatné působnosti. Jako 
dotčené územně samosprávné celky lze vymezit jednak ty, na jejichž území má být záměr realizován, 
jednak ty, jejichž území může být významně zasaženo předpokládanými vlivy záměru. S ohledem na 
vyhodnocení dosahů vlivů záměru, uvedené v následujících příslušných kapitolách oznámení, je 
možno jako dotčené územně samosprávné celky stanovit následující: 
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Kraj:   Hlavní město Praha 
Městská část:  Praha - Čakovice 
Katastrální území: Čakovice, Třeboradice 

Nejbližší obytná zástavba se nachází v těsné blízkosti posuzovaného záměru, na severu navrhovaný 
Obytný soubor Čakovický Park  plynule navazuje na  realizovaný obytný soubor „U zámeckého parku“.  
Rodinné domy v Čakovicích jsou ve vzdálenosti minimálně 250 m, jsou pohledově odděleny zelenými 
plochami zámeckého parku, plochou ÚSES a budoucího plovoucího parku. 
 
 

2.1.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle par. 10 odst.4 a správních úřadů 

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí 
vydávat: 
Tab. č. 2: Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů  

Složka ŽP Navazující rozhodnutí dle § 10  zák. Správní úřad 

Komplexně 
 
 

Územní rozhodnutí MÚ Praha –  
Letňany, stavební 

úřad 
Výčet potřebných rozhodnutí bude případně upřesněn na základě závěrů zjišťovacího řízení dle zák. 
100/2001 Sb. v platném znění. 
 
 

2.2 Údaje o vstupech 

2.2.1 Půda 

Zájmové území pro realizaci posuzovaného záměru se nachází v městské části Prahy – Čakovice, v 
katastrálním území Čakovice a Třeboradice. Zájmové území záměru se nachází v území severně od 
Mratínského potoka a v těsné blízkosti obytného souboru „U zámeckého parku“ na parc. č.:  
Obytné objekty : 1280/2, 1280/4, 1280/5, 1280/7, 1280/8, 1280/9, 1280/12, 1280/13 v k.ú. Čakovice 
Inženýrské sítě: 1278/2, 1280/3, 1280/11, 1452/2, 1455, 1265/5, 1452/2, 1455, 1454/1, v k.ú. Čakovice  
Můstek přes potok: 1276, 1278/1, 1265/5, 1275, 1278/2 v k.ú. Čakovice 
Tryskovická ulice: 1280/2, 1280/12, 1280/13, 1448 v k.ú. Čakovice, 489 v k.ú. Třeboradice 
Staveništní komunikace a provizorní most: 1252/1, 1259/2, 1265/6, 1265/15, 1265/17, 1265/18, 1448 
v k.ú. Čakovice, 489 v k.ú. Třeboradice 
Demolice zdi parku: 1275, 1278/2  v k.ú. Čakovice 
Dotčené pozemky v ploše ÚSES a plovoucího parku: 1252/1, 1265/5, 1265/6, 1265/15, 1265/17, 
1265/18, 1276, 1278/1, 1278/2, 1280/2, 1280/3, 1280/5, 1282/1, 1448, 1452/2 v k.ú. Čakovice, 489 
v k.ú. Třeboradice 

Ochrana zemědělského půdního fondu 
Na zmíněné pozemky pro realizaci záměru se nevztahuje žádný způsob ochrany, parcely nejsou 
vedeny v zemědělském půdním fondu (ZPF) jako zemědělská půda, pozemky pro výstavbu bytových 
domů jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plochy. Zájmové území pro výstavbu se nachází 
převážně na ploše zavezených odkalovacích nádrží cukrovaru  a současný půdní profil tvoří náhradní 
profil na navážkách. 
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Bilance ploch 
Celková plocha pozemku:              74 493 m2 
Z toho:  

Celková výměra funkční plochy (tj. urbanizované území)           58 897 m2  
Plochy, které nebudou realizací záměru dotčeny (plocha ÚSES): 15 596 m² 

 
Celková výměra funkční plochy (tj. urbanizované území OB)  58 897m2  
Z toho: 
Zastavěná plocha:     17 287,0 m² 
Komunikace a chodníky:                  10 351,0 m² 
Zeleň na rostlém terénu:     28 814,0 m² 
Plovoucí park:                                                                           2 265,0 m² 
Popínavá zeleň:                                                                           180,0 m² 
 

Bilance zemních prací 
Výkopová zemina ze zemních prací pro základové konstrukce v obou etapách v množství cca  26 350 t 
bude uložena podle druhu na řízenou skládku. Se vzniklým stavebním odpadem bude naloženo podle 
platných norem (viz kap. Odpady). 

Chráněná území 
V zájmovém území pro realizaci záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádná zvláště 
chráněná území (CHKO, NPR, PR, NPP, PP) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., § 14, o ochraně 
přírody a krajiny. 
 
 

2.2.2 Odběr a spotřeba vody  

V období realizace záměru bude spotřeba vody minimální. Bude se zejména jednak o spotřebu 
užitkové vody pro stavební práce (postřiky tuhnoucího betonu, postřiky proti prašnosti, čištění 
stavebních strojů a automobilů před výjezdem na okolní komunikaci). V období výstavby bude dále 
potřeba voda pro pracovníky stavby (pitná, pro sociální zařízení staveniště). Pro potřebu výstavby 
bude zásobování vodou řešeno pomocí vlastního zdroje. Předpokládaná potřeba vody v období 
výstavby pro sociální účely je stanovena vyhláškou č. 428/2001 Sb. - přílohou č. 12 Směrná čísla roční 
potřeby vody. 
 

         Voda pro sociální účely 
Bilance potřeby vody pro sociální účely vychází z počtu 1894 ekvivalentních obyvatel navrhovaného 
záměru.  

Tab.č. 3: Výpočet potřeby vody 

Potřeba vody na 1 obyvatele Skutečná potřeba 

l/den m3/rok 

Počet 
obyvatel m3//den m3/rok 

 180 65,7 1 894 340,92 124 436 
365 dnů/rok 

 
Vypočtená celková potřeba vody pro sociální účely je tedy následující: 
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Denní průměrná spotřeba vody:     340,92 m3  
 
Maximální denní spotřeba      439,79 m3  

Při součiniteli denní nerovnoměrnosti  1,29 
 
Maximální hodinová spotřeba      38,50 m3/h tj. 10,69 l/s 

Při součiniteli hodinové nerovnoměrnosti  2,10 

Celková roční průměrná spotřeba vody pro sociální účely při 250 pracovních dnech: 
   QROK= 124 436 m3/rok  
 
Kropení zelených ploch a sadových úprav 
Zelené plochy v areálu záměru budou udržovány pouze pravidelným sekáním. Plánované množství 
vody na kropení upravovaných zelených ploch je 1 200 m3/ha/rok. Voda na zalévání a kropení se bude 
odebírat z užitkového, resp. požárního vodovodu. 
 
2,54 ha á 1200 m3/ha/rok cca 3 048 m3/rok 
 
POTŘEBA PITNÉ VODY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY   124 436 m3/rok  
POTŘEBA UŽITKOVÉ VODY PRO ÚDRŽBU ZELENÝCH PLOC H      3 048 m3/rok 
POTŘEBA VODY CELKEM    127 484 m3/rok 
 
 

2.2.3 Surovinové a energetické zdroje 

Teplo na vytápění 
Zdrojem tepla budou horkovodní výměníkové stanice, které budou umístěny v jednotlivých objektech 
(pro domy spojené suterénem budou sdruženy dva objekty do jedné VS). 

Předpokládaná celková potřeba tepla provoz celého záměru bude cca 20 509 GJ/rok. 

Potřeba TUV 
Teplá užitková voda bude připravovaná centrálně ve výměníkové stanici. Teplá voda bude ohřívána 
v deskovém výměníku. Špičkové odběry budou kryty instalovanými zásobníky, které budou kontinuálně 
dohřívány na požadovanou teplotu. 

Roční potřeba tepla pro ohřev TUV bude činit 11 769 GJ/rok. 

VZT jednotky 
Vzduchotechnické jednotky pro občanskou vybavenost napojeny na samostatné větve z VS, na které 
budou instalovány měřiče tepla. K VZT jednotkám bude přivedena neregulovaná voda s teplotním 
spádem 75°C/55°C. Regulace výkonu bude provedena podle požadavků profese VZT u jednotek 
pomocí směšovací třícestné armatury a samostatného cirkulačního čerpadla. Roční potřeba tepla pro 
VZT jednotky bude činit 1 800 GJ/rok. 

Elektrická energie 
Pro napájení bytového souboru budou vybudovány dvě nové kioskové distribuční trafostanice. 
Trafostanice budou osazeny vždy jedním transformátorem 22/0,4kV o výkonu 630 kVA. Trafostanice 
budou zbudovány na volné ploše mezi objekty. 
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Celkový instalovaný výkon v obytném souboru  bude činit 1 176,5 kW. 

 
 

2.2.4    Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Komunikační napojení 
Vjezd do obytného souboru bude ze západní strany z ulice Tryskovická páteřní komunikací v souboru 
vedoucí směrem západ – východ. Z ní budou odbočky do vjezdů do garáží objektů a delší odbočka 
směrem severním mezi objekty E, F a G, H. Podél těchto komunikací budou příčná stání na povrchu. 
Dopravní napojení je popsáno na str. 16 předkládaného Oznámení.  

Nároky na dopravní infrastrukturu 

             Doprava v klidu 

Na základě navrženého funkčního využití byla provedena bilance dopravy v klidu dle vyhlášky 
č.26/1999 Sb. HMP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. (OTP) „Výpočet 
dopravy v klidu“.: 

Tab. č. 4: Výpočet požadovaného počtu stání – zóna „4“. 
POČET BYTŮ V JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH 

Jméno 

objektu 
A B C D E F G H I J K L M N P R S T 

 

Celkem 

Počet bytů 51 27 51 27 42 34 37 44 51 28 26 35 53 81 33 39 62 52 773 

SKUTEČNÝ POČET ODSTAVNÝCH STÁNÍ, OBJEKTY CD, EF, GH, LM A PR MAJÍ SPOLEČNÝ PARKING 

Jméno 

objektu 
A B C+D E+F G+H I J K L+M N P+R S T 

 

Celkem 

V 1.PP 28 28 30 38 40 30 28 26 46 35 50 32 32 443 

Snížené 

1.PP 
0 0 51 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

 

Ve 2.PP 23 0 0 40 43 21 0 0 47 35 28 33 21  

Celkem 51 28 81 78 83 51 28 26 93 82 78 65 53  

Z toho 

invalidních 
3 2 5 4 5 3 2 2 5 5 4 4 3 

 

POČET BYTŮ PRO VÝPOČET POČTU STÁNÍ, OBJEKTY CD, EF, GH, LM A PR MAJÍ SPOLEČNÝ PARKING 

Jméno objektu A B C+D E+F G+H I J K L+M N P+R S T Celkem 

Byty nad 100 m2 1 1 2 7 4 0 2 3 7 6 3 1 1 38 

Byty do100 m2 42 22 67 59 67 41 21 19 72 65 58 48 41 622 

Byty 

jednopokojové 
8 4 9 10 10 10 5 4 9 10 11 13 10 113 

Celkem bytů 51 27 78 76 81 51 28 26 88 81 72 62 52 773 

VÝPOČET ZÁKLADNÍHO POČTU STÁNÍ 

Byty nad 100 

m2 
2 2 4 14 8 0 4 6 14 12 6 2 2 76 

Byty do100 m2 42 22 67 59 67 41 21 19 72 65 58 48 41 622 

Byty 

jednopokojové 
4 2 4,5 5 5 5 2,5 2 4,5 5 5,5 6,5 5 56,5 
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Vypočtený 

počet 
48 26 75,5 78 80 46 27,5 27 90,5 82 69,5 56,5 48 754,5 

Celkem 

základní počet 

stání 

48 26 76 78 80 46 28 27 91 82 70 57 48 757 

VÝPOČET POČTU STÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

Vypočtený počet 5,1 2,7 7,8 7,6 8,1 5,1 2,8 2,6 8,8 8,1 7,2 6,2 5,2 77,3 

Požadovaný počet 6 3 8 8 9 6 3 3 9 9 8 7 6 85 

 

rekapitulace bytové domy 
 základní počet stání Pz = 757 
 požadovaný počet  odstavných stání  v suterénu  Pp = Pz = 757 
 parkovací stání pro návštěvníky na terénu celkem = 85 
 
občanské vybavení  
hrubá podl.plocha 569m2 
  200 m2 plochy pro místní část ( 120m2 kancelářské plochy) 
  369m2 např. stravování ( 180m2 odbytové plochy) 
 
kancelářské plochy  120/30  park. stání  4 
stravování   180/10  park. stání  18 
celkem parkovacích stání na terénu    22 
 
Požadovaný počet stání - obytné domy Pp = 757 (odstavné - obyvatelé)+ 85(parkovací-
návštěvníci) = 842 
Požadovaný počet stání ( komerční plochy) - maxPp = 22 (parkovací) 
Požadovaný počet odstavných stání v suterénu    - 757 ( stání pro stavby s funkcí bydlení) 
Požadovaný počet parkovacích stání stání na terénu  - 107 =  85 (stání pro návštěvníky) + 22 
(občanská     vybavenost) 
Požadovaný počet stání celkem - Pp = 757 + 85 + 22 = 864 
Skutečný počet odstavných stání v podzemních garážích - 797 
Skutečný počet stání parkovacích na terénu - 108 
Celkový počet stání v areálu  797 ( v  podzemních garážích) + 108 ( na terénu) = 905 stání ( z 
toho min.5% pro osoby se sníženou pohyblivostí) 
 Pozn. Při výpočtu parkovacích stání pro občankou vybavenost bylo uvažováno s variantou 
využití, která vyžaduje největší počet stání na danou plochu. 

 
Odstavná stání pro obytný soubor budou umístěna v suterénu (podzemních garážích) obytných 
objektů. Požadovaný počet stání je 757 míst, skutečný počet stání v suterénech je 797 míst.  
Skutečný počet stání je pro každý objekt rovný nebo větší než požadovaný. 
Požadovaný počet parkovacích stání pro obytný soubor a komerční plochy (využití s největším 
požadavkem) je 85 + 22 = 107 stání. Skutečný počet parkovacích na terénu 108 míst. 
 
Celkem je požadovaný počet stání 864 (757 + 107), skutečný je 905. 
Min. 5% z celkového počtu stání je navrženo pro osoby se sníženou schopností pohybu. V souladu 
s ČSN  jsou parkovací a odstavná stání navržena pro vozidla podskupiny O1 s tím, že převážná část 
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stání vyhoví i vozidlům podskupiny O2 ( na terénu všechna stání). 
 
Intenzity dopravy související s provozem záměru, jsou uvedeny v samostatné příloze Hlukové 

posouzení,  Dokumentace k řízení EIA,  AKMEST, ing. Vladimír Zúber, prosinec 2008. Kap. 4.4. uvádí 

zatížení komunikační sítě pro stávající a budoucí stav. 

Zásobování teplem 
Horkovodní přípojka je napojena na CZT Pražské teplárenské a.s., větev Čakovice, dimenze 2 x DN 
250. Pro napojení bude zřízena odbočná šachta s uzavíracími armaturami. Přípojka pro bytové domy 
je 2 x DN 150. 

Zásobování pitnou vodou 
Areál záměru bude zásobován pitnou vodou připojením na veřejnou městskou vodovodní síť. Tento 
systém je ve správě firmy Pražské vodovody a kanalizace a.s. V nejbližším okolí jsou vedeny řady DN 
150 a DN 200 z litinových trub a to řad DN 200 v ulici Schoellerova a řad DN 200 a řady DN 150 
v sousedním, již osídleném obytném souboru „U zámeckého parku“. Řídícím vodojemem je VDJ Ládví 
(316,0 / 321,0  m n. m.). Vedlejší obytný soubor „U zámeckého parku“ je napojen v ulici Schoellerova 
v místě nad armaturní šachtou s redukční sestavou, kterou jsou tlakové poměry v navazující vodovodní 
síti spotřebiště udržovány na standardní úrovni, tj. do 0,6 MPa. 

Napojení záměru na vodovodní řad je navrženo z dosavadního vodovodního řadu DN 200 vedeného 
v ulici Schoellerova. Nový páteřní rozvod vody v areálu záměru bude mít délku 662 metrů. Bude 
proveden z litinových trub DN 150. Bude větven na řady V1 – LT 150 a V2 - LT150. Křížení trasy s 
Mratínským potokem bude podchodem pode dnem, vodovodní potrubí bude uloženo na kluzných 
objímkách v chráničce, instalované protlakem. Na trase budou vysazeny požární hydranty. Z tohoto 
řadu budou odbočeny přípojky pro jednotlivé obytné domy. 

Z důvodu zkapacitnění stávajícího vodovodu LT DN 200 (dle požadavku PVS a.s.) bude tento vodovod 
v nezbytném rozsahu přeložen v dosavadní trase a bude nahrazen potrubím LT DN 300. Počátečním 
místem plánované přeložky je křížovatka ulic Schoellerova a Krystalová, kde má stávající vodovodní 
řad z LT dimenzí DN 300. Přeložka vodovodu bude provedena po místo napojení záměru, tedy v délce 
cca 125 m. Trasa je vedena veřejnou komunikací (vozovkou) v souběhu se stávajícími podzemními 
vedeními IS. 

Kanalizace splašková 
V areálu záměru je celkem navrženo 17 splaškových přípojek. Splaškové kanalizační přípojky KT DN 
200 budou napojeny na nově projektovanou kanalizaci KT DN300. Napojení bude provedeno pomocí 
vložky KT DN 300/200, popř. přímo do šachty. Každá přípojka bude ukončena revizní šachtou DN 
1000, která bude sloužit pro kontrolu a čištění přípojek. Minimální krytí potrubí bude 1,2 m a min. sklon 
potrubí bude 2,0 %. 

Vzhledem k tomu, že dosud není jednoznačně potvrzeno, zda ČOV Miškovice bude mít v  době 
dokončení stavby OS-ČP potřebné kapacitní rezervy, je návrh odkanalizování OS-ČP řešen do vlastní 
nově navržené ČOV pro OS-ČP.  
Pokud bude ČOV Miškovice zkapacitněna budou na ni odváděny splaškové vody z OS-ČP a ČOV pro 
OS-ČP bude nahrazena čerpací stanicí s výtlakem do ulice Schoellerova. 

Gravitační splašková kanalizace, odvádějící odpadní vody z objektů areálu záměru je vedena v uličním 
prostoru do nejnižšího místa, kde je navržena ČOV s přečerpáním. Páteřní stoka S1 - DN 300 bude 
mít délku 374 metrů. Na ni napojující se stoka S2 - DN 300 bude mít délku 93 metrů. 
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V době, kdy bude zkapacitněna ČOV Miškovice, bude prozatímní ČOV možno odpojit a splaškové 
vody budou z ČS přečerpávány výtlačným potrubím (SO 26) do veřejné kanalizační sítě. 

Z čerpací stanice záměru bude proveden výtlak z lPE D 110 do stoky DN 1800 v ulici Schoellerova, ze 
které je vysazena na odbočení KT 300 uklidňovací šachta.  Do této šachty je vyústěn výtlak z čerpací 
stanice obytného souboru „U zámeckého parku“a bude sem připojen i výtlak z čerpací stanice záměru. 
Kanalizační potrubí bude vedeno v souběhu s projektovaným vodovodním řadem. Křížení trasy s 
Červenomlýnským potokem bude podchodem pode dnem, kanalizační potrubí bude uloženo na 
kluzných objímkách v chráničce, instalované protlakem. Tento výtlak bude však zaslepen a do provozu 
bude uveden až po zkapacitnění stávající ČOV v Miškovicích. 
 
Dočasná čistírna odpadních vod 
ČOV s kapacitou 1990 EO je situována v jihovýchodním cípu území OS-ČP. Je navržena jako 
dvoulinka (2 x 995 EO). 
ČOV bude mechanicko-biologická, s pneumatickou aerací. Aktivace je navržena jako nízko- 
zatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu. Kombinace denitrifikace 
v samostatné anoxidní zóně a dynamické denitrifikace zajištěné přerušovaným provzdušňováním 
zaručí vysoký stupeň odstranění dusíkatého znečištění z odpadní vody. 
Nízkozatěžovaná aktivace navržená pro čištění odpadních vod zabezpečí simultánní aerobní 
stabilizaci kalu. Stáří kalu cca 30 dní zabezpečí úplnou stabilizaci kalu. 

Z dočasné ČOV budou předčištěné odpadní vody odváděny do recipientu, kterým je Červenomlýnský 
potok, níže po toku již Mratínský potok (ČHP 1-05-04-022).   

Kanalizace dešťová 
Dešťové vody z území areálu záměru budou gravitačně svedeny do Mratínského potoka gravitačním 
systémem s retenčními prvky. Systém kombinuje povrchové odvodnění (stružky a strouhy) napříč 
lokálními terénními depresemi – průlehy s  retenční a vsakovací úlohou  se sběrným  podzemním 
trubním vedením (plnostěnným a drenážním), na kterém jsou v dolní části území situovány přírodní 
svahované retenční kanály/nádrže bez trvalé vodní hladiny.   
Dešťové vody z odvodňovacích struh budou do systému trubní dešťové kanalizace zaústěny přes 
vtokové šachty s usazovacím prostorem. Součástí objektu jsou přípojky uličních vpustí DN 150. 

Pro zachování (nezhoršení) dosavadních odtokových poměrů jsou v OS-ČP navrženy terénní úpravy a 
objekty, kde bude odpovídající objem dešťových vod retenován a následně regulovaně odpouštěn. 
Celkový retenční objem činí 607 m3. 
Jako retenční objekty jsou navrženy: 

• Terénní průlehy  - jsou rozmístěny v travnatých plochách tak, aby zachytily odtok se střech 
přilehlých bytových domů. Jejich velikost je navržena tak, aby při hloubce zaplavení 
maximálně 150 mm zretenovaly příslušný objem 10ti letého deště, doby trvání 30 minut. 
Průlehy budou mít travnatý povrch na ploše s upraveným hlinitopísčitým podložím, aby byl 
umožněn rychlejší vsak bez trvalých kaluží po vyprázdnění objemu.  Celková navržená 
kapacita průlehů  je 267m3 

• retenční nádrže o celkovém objemu 300 m3 jsou navrženy jako přírodní svahované retenční 
kanály, jejichž nápustná hloubka nepřesáhne 1,5 m.  Dno a podélné svahy nádrží (kanálů) 
budou zatravněné s doprovodnou úpravou porostem dle zahradnických úprav, svahy budou ve 
sklonu 1:3 a 1:1, stabilizované hatěmi, případně gabiony.  
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• Pro jihozápadní větev dešťové kanalizace je z výškových důvodů navržena samostatná 
koncová retence, tvořená dvěma podzemními železobetonovými prefabrikovanými nádržemi o 
celkovém objemu 40 m3 .   

Regulace odtoku z retenčních nádrží bude provedena nastavením hradícími stěnami s průlinou apod. 
v dílčích retenčních objektech, výsledný odtok cca 58,9 l/s do vodoteče bude upraven plovákovým či 
fluidním ventilem.  
 
 

2.3 Údaje o výstupech 

2.3.1 Emise do ovzduší 

Byty v jednotlivých domech budou vytápěny  z centrálního zásobování teplem. Vytápění tak nebude 
lokálním zdrojem znečišťování ovzduší. Zdrojem znečišťování ovzduší bude navazující automobilová 
doprava. 
 
a) Bodové zdroje 
V souboru bude celkem 905 stání. 797 v podzemních garážích a 108 na povrchu. Dopravně 
inženýrské podklady pro výstavbu OS  v lokalitě „Čakovický park“ v Praze - Čakovicích zpracoval 
CityPlan. Údaje o celkové dopravní zátěži a vyvolané dopravě (rozpadu zdrojové a cílové dopravy) 
jsou uvedeny podrobně v jeho zprávě, kde jsou také uvedeny metodiky a  okrajové podmínky výpočtu. 
Pro výpočet krátkodobého maximálního imisního zatížení se ve špičkové hodině předpokládá 15 % 
pohybů z celkového denního počtu. Sekundová emise oxidů dusíku pro garáže byla stanovena pro 
špičkovou četnost pojezdů vozidel v garážích  a z průměrné délky pojezdu vozidel potřebné pro 
zaparkování. Výpočet předpokládá průměrnou emisi NOx při pojezdu 1,6 g/km, při volnoběhu 0,15 
g/min na jedno vozidlo a vliv katalyzátorů pouze u vozidel přijíždějících a jimi vybavených (dle faktorů 
MEFA v.02) – podle složení dopravního proudu k roku 2012 (s použitím faktorů MEFA 02 pro rok 2010 
– pro pozdější dobu faktory MEFA 02 neuvádí).  Před vyjetím a po zaparkování se uvažuje s chodem 
motoru 20 s. 
  
V následující tabulce jsou uvedeny počty stání v garážích jednotlivých objektů a emise z nich. 

Tab. č. 5: Počty stání a emise   

1. 

PP 

1. 

N
P 

2. 

PP 

emise PM10 emise NOx emise CO emise benzen benz
o 

a)pyr
en 

objekt
y  

počet  

stání 

   [g/s] [kg/r] [g/s] [kg/r] [g/s] [kg/r] [g/s] [kg/r] [mg/r] 

A 51    0,00008 0,7 0,00043 3,7 0,00164 14,3 0,00002 0,20 0,9 

B 28 28   0,00004 0,4 0,00024 2,1 0,00091 8,0 0,00001 0,11 0,5 

C+D 81 30 51  0,00012 1,0 0,00069 6,0 0,00262 22,8 0,00004 0,35 1,6 

E+F 78 28  40 0,00011 1,0 0,00066 5,8 0,00251 22,0 0,00003 0,33 1,5 

G+H 83 40  43 0,00012 1,1 0,00071 6,2 0,00270 23,6 0,00004 0,37 1,7 

I 51    0,00007 0,6 0,00043 3,8 0,00163 14,3 0,00003 0,28 1,2 
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J 28    0,00004 0,4 0,00024 2,1 0,00091 8,0 0,00001 0,11 0,5 

K 26 26   0,00003 0,3 0,00022 1,9 0,00083 7,3 0,00002 0,10 0,5 

L+M 93 46  47 0,00013 1,2 0,00079 6,9 0,00300 26,2 0,00004 0,36 1,6 

N 82 35 12 35 0,00012 1,2 0,00070 6,1 0,00266 23,2 0,00004 0,32 1,4 

P+R 78 50  28 0,00011 1,0 0,00066 5,8 0,00251 22,0 0,00003 0,30 1,4 

S 65 32  33 0,00009 0,8 0,00055 4,8 0,00209 18,2 0,00003 0,25 1,1 

T 53 33  21 0,00008 0,7 0,00045 3,9 0,00171 14,8 0,00002 0,24 1,1 

Celk. 797    0,00115 10,1 0,00679 59,4 0,02580 225,
8 

0,00037 3,57 16,1 

 
Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení emise v důsledku studených startů a sekundární 
emise při pojezdu po živičné vozovce.  
2.PP jsou odvětrány nuceně nad střechu budov, popř. do větracích kiosků situovaných minimálně ve 
vzdálenosti 10 m od objektů. 1. PP a snížená 1. PP jsou odvětrána přirozeně větracími otvory na 
stěnách garáží.  
b) Plošné zdroje  
Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a pod., v rámci 
provozu OS Čakovický park  nebudou žádné.  
c) Liniové zdroje 
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. Vjezd do souboru bude ze západní 
strany z ulice Tryskovické páteřovou komunikací v souboru vedoucí směrem západ – východ. Z ní 
budou odbočky do vjezdů do garáží objektů a delší odbočka směrem severním mezi objekty E,F a 
G,H. Podél těchto komunikací budou příčná stání na povrchu. Rozpad zdrojové a cílové dopravy  je 
uveden ve zprávě City Plan. V další tabulce jsou uvedeny emise vyvolané dopravy na komunikacích 
v souboru. Do hodnocení jsou zařazeny všechny komunikace po ulici Tryskovickou.  
 

Tab. č. 6. Emise z vyvolané dopravy na okolních komunikacích a pojezdu v areálu   

emise PM10 emise NOx emise CO emise benzen benzo(a) 

pyren 

[g/s] [kg/r] [g/s] [kg/r] [g/s] [kg/r] [g/s] [kg/r] [mg/r] 

0,00015 2,1 0,00094 12,3 0,00350 46,7 0,00005 0,65 3,0 
 
Ve výpočtech emisí z pojezdu v areálu  je započtena sekundární emise při pojezdu po živičné vozovce.  
 
 

2.3.2 Odpadní vody 

Za provozu záměru budou produkovány splaškové odpadní vody a dešťové vody. 

Splaškové odpadní vody 
Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat specifickému odtoku splaškových vod, který činí 
160 l/EO z odebrané pitné vody 180 l/EO (pramen –  konzultace s PVS). 
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Celkové roční množství splaškových odpadních vod z provozu posuzovaného záměru: 
     110 610 m3/rok 

Odvedení splaškových odpadních vod z areálu záměru je přednostně zamýšleno na městskou 
kanalizační síť jednotné soustavy, svedenou na ČOV Miškovice po intenzifikaci. Tento systém je ve 
správě firmy Pražské vodovody a kanalizace a.s. 

Dočasně budou splaškových odpadních vod čištěny v dočasné ČOV, dále budou vedeny do dešťové 
kanalizace, ze které bude společně s dešťovými vodami řízeně odtékat do Mratínského potoka. Po 
zkapacitnění ČOV Miškovice budou splaškové odpadní vody z areálu záměru splaškovou kanalizací 
odtékat do této ČOV. 
Kvalita vyčištěných odpadních vod na odtoku z ČOV musí vyhovět parametrům NV č. 61/2003 Sb. - 
uvedeny jsou ukazatele a jejich přípustné hodnoty ve vypouštěných odpadních vodách. 

Tab. č. 7: Ukazatele a přípustné hodnoty 

Ukazatel  (mg.l-1) hodnota „p” hodnota „m” 
CHSK 125,0 180,0 
BSK5 30,0 60,0 
NL 35,0 70,0 
N-NH4 - - 
N-celk - - 
P-celk - - 

kde, hodnota „p” v povolené míře překročitelná hodnota stanovená ve dvouhodinovém směsném vzorku 

získaném sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Minimální četnost 

odběrů činí 12 vzorků za rok, přičemž povoleno je překročení u dvou vzorků 

a hodnota „m” nepřekročitelné koncentrace ukazatelů znečištění stanovené v typu vzorku B nebo C podle 

poznámky 3) k tabulce 1 přílohy 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu. 

Při stanovení hodnot přípustných odtokových koncentrací pro jednotlivé ukazatele znečištění v odtoku 
z ČOV může vodohospodářský orgán s ohledem na místní vodohospodářské podmínky stanovit 
hodnoty ukazatelů i přísnější, přičemž přihlíží zároveň k hodnotám v příloze 3 NV č. 61/2003 Sb., jimiž 
se stanoví přípustné znečištění povrchových vod. 

Dešťové vody 
Dešťové vody jsou tvořeny všemi druhy atmosférických srážek, spadlých na povrch odkanalizovaného 
území, které po povrchu odtékají do stok. Dešťové vody z území areálu záměru budou gravitačně 
svedeny do Mratínského potoka. Koryto potoka je regulované, opevněné. Průtočný profil potoka 
umožňuje pojmutí průtoku Q100 (řkm 12,312  hladina 239,04 m n. m., řkm 12,496  hladina 239,35 m n. 
m.). Pro zachování (nezhoršení) dosavadních odtokových poměrů je nutno nárůst okamžitého odtoku 
vlivem urbanizace ploch a tomu odpovídající objem vody retenovat a do vodoteče regulovaně 
odpouštět. 
 
Systém kombinuje povrchové odvodnění (stružky a strouhy) napříč lokálními terénními depresemi – 
průlehy s  retenční a vsakovací úlohou  se sběrným  podzemním trubním vedením (plnostěnným a 
drenážním), na kterém jsou v dolní části území situovány přírodní svahované retenční kanály/nádrže 
bez trvalé vodní hladiny.  Celkový retenční objem činí 607 m3. 
Dešťové vody z odvodňovacích struh budou do systému trubní dešťové kanalizace zaústěny přes 
vtokové šachty s usazovacím prostorem. Součástí objektu jsou přípojky uličních vpustí DN 150. 
Terénní průlehy  - jsou rozmístěny v travnatých plochách tak, aby zachytily odtok se střech přilehlých 
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bytových domů. Jejich velikost je navržena tak, aby při hloubce zaplavení maximálně 150 mm 
zretenovaly příslušný objem 10ti letého deště, doby trvání 30 minut. Celková navržená kapacita 
průlehů  je 267m3. Jako retenční objekty jsou navrženy 4 retenční nádrže o celkovém objemu 300 m3 - 
přírodní svahované retenční kanály, jejichž nápustná hloubka nepřesáhne 1,5 m. Pro jihozápadní větev 
dešťové kanalizace je z výškových důvodů navržena samostatná koncová retence, tvořená dvěma 
podzemními železobetonovými prefabrikovanými nádržemi o celkovém objemu 40 m3 . 
Regulace odtoku z retenčních nádrží bude provedena nastavením hradícími stěnami s průlinou apod. 
v dílčích retenčních objektech, výsledný odtok cca 58,9 l/s do vodoteče bude upraven plovákovým či 
fluidním ventilem.       

Množství dešťových vod z areálu záměru: 
plocha S Součinitel odtok  redukovaná plocha 

(ha)          (ha) 
Střechy    1,2545   1   1,2545 
Střechy  s propustnou  
horní vrstvou > 300 mm  0,2119   0,5      0,10595  
Střechy  s propustnou  
horní vrstvou > 900 mm  0,0746   0,2      0,01492 
Dlážděné terasy 1. NP  0,1747   0,6   0,10482 
komunikace – živice   0,38585   0,8   0,3087 
Chodníky – zámková dlažba 0,3564    0,6   0,21384 
Vjezdy do objektů – beton  0,1288    1   0,1288 
Plochy pro odpadky – z.dlažba 0,0161     0,6   0,00966 
Parkovací plochy – z.dlažba 0,15215   0,6   0,09129 
Sadové cesty – z.dlažba  0,01185   0,6   0,00711 
Zatravněné plochy  3,50945    0,1   0,3509 
Celkem  plocha   6,2763      2,5905 
 

Retence dešťové kanalizace v zájmovém území je navržena dle Městských standardů na zachycení 
přívalového deště  s periodicitou 0,1 tj. na desetiletý déšť a době trvání 30 min. 

Tab. č. 8: Výpočet retenčního objemu 
návrhové křivky dešťů dle Městských standardů  -  periodicita = 0,1 ("desetiletý" déšť) 
 

T i Red. plocha Qp Qo Vb 
[min.] [l/s ha] [m2] [l/s] [l/s] [m3] 
10– 308,0 25 905 797,9 58,9 443,4 
15 247,0 25 905 639,9 58,9 522,9 
20 204,0 25 905 528,5 58,9 563,5 
30 153,0 25 905 396,3 58,9 607,4 
40 124,0 25 905 321,2 58,9 629,6 
50 104,5 25 905 270,7 58,9 635,4 
60 91,1 25 905 236,0 58,9 637,5 
90 65,4 25 905 169,4 58,9 596,8 

 
Odtok ze zájmového území do Mratínského potoka byl stanoven na 58,9 l/s  (dle požadavků PVS 
event. správce toku předpoklad 10 l/s z hektaru urbanizovaných ploch, což odpovídá přirozenému 
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odtoku pro dvouletý déšť o době trvání 30 min). 

Kvalita srážkových vod a vyčištěných splaškových vod odváděných do dešťové kanalizace musí 
splňovat podmínky nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a vod odpadních, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech včetně přílohy č. 3, a „vyjádření“ 
vodohospodářského úřadu. 

 
2.3.3 Odpady 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovaný záměr jsou důležité zejména vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), a č. 383/2001 Sb., v platném znění, 
o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel záměru bude jako původce odpadů splňovat 
povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších 
úprav. 

Odpady vznikající provozem posuzovaného záměru lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při 
výstavbě a na odpady, které budou vznikat za běžného provozu. Provozovatelé, jako producenti 
odpadů, bude řešit problematiku odpadového hospodářství ve spolupráci s externími firmami. 

Během realizace záměru se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých stavebních 
materiálů, odpad z obalů a malé množství odpadů komunálních. 

Z provozu záměru budou převážně vznikat odpady komunální, kaly z čištění odpadních vod, odpady 
z údržby zeleně a uliční smetky. 

Za způsob nakládání s odpady při výstavbě a provozu (využití, recyklace a regenerace, skládkování, 
spalování, skladování, popř. likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnou legislativou) je 
zodpovědný jejich původce – stavební firma a provozovatel záměru, kteří musí dodržet zákonné 
povinnosti ohledně nakládání s odpady. Původce je také povinen předcházet vzniku odpadů, a pokud 
již vzniknou, minimalizovat jejich množství. Vzniklé odpady budou tříděny na využitelné a nevyužitelné, 
původce je povinen využitelné odpady přednostně využívat nebo nabídnout k využití jiným subjektům 
nebo recyklovat. Nevyužitelné odpady je pak povinen zneškodňovat odpovídajícím způsobem nebo 
předávat ke zneškodnění oprávněné osobě. 

Realizace uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí - zařízení staveniště. Zde budou umístěny 
stavební mechanizmy, bude vytvořeno sociální zázemí pro pracovníky, skladové zařízení apod. V 
obecné poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp. 
vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny následující postupy: 

• zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu; 

• dodržování technologické kázně při výstavbě - bude zajištěno omezení úkapů olejů, 
pohonných hmot, technologických kapalin apod.; 
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• v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a 
odstranění škody, následně budou provedeny příslušné rozbory a navrženo řešení 
likvidace havárie; 

• skladování pohonných hmot, olejů, apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými 
předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí; 

• důsledná údržba a čištění zařízení stavenišť, čištění kol vozidel vyjíždějících z areálu 
staveniště, kropení vozovek za účelem snížení prašnosti v okolí staveniště a na 
příjezdových komunikacích. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při výstavbě a při provozu 
posuzovaného záměru. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 
Katalog odpadů. 

Tab. č. 9: Odpady při výstavbě záměru 
Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 
15 01 01 
O 

Papírové a lepenkové obaly 1 

15 01 02 
O 

Plastové obaly 1 

15 01 03 
O 

Dřevěné obaly 1 

17 01 01 
O 

Beton 1,2 

17 01 02 
O 

Cihly 1,2 

17 01 03 
O 

Tašky a keramické výrobky 1,2 

17 02 01 
O 

Dřevo 1 

17 02 02 
O 

Sklo 1 

17 02 03 
O 

Plasty 1 

17 03 02 
O 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1,2 

17 04 05 
O Železo a ocel 1 

17 04 11 
O Kabely neuvedené pod 17 04 10 1 

17 05 04 
O 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1,2 
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Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 
17 06 04 
O 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 

17 08 02 
O 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
1,2 

17 09 04 
O 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

2 

20 02 01 
O 

Směsný komunální odpad 2 

20 03 04 
O 

Kal ze septiků a žump 1,2 

 

Tab. č. 10: Odpady z provozu záměru 
Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Množství 

t/rok 
Způsob 

nakládání 
20 01 01 
O 

Papír a lepenka do 30 1 

20 01 02 
O 

Sklo do 7 1 

20 01 39 
O 

Plasty do 30 1 

20 02 01 
O 

Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků) do 36 2,3 

20 03 01 
O 

Směsný komunální odpad do 48 2 

20 03 03 
O 

Uliční smetky do 1 2 

20 03 07 
O 

Objemný odpad do 10 1,2 

19 08 05 
O 

Kaly z čištění komunálních odpadních vod 548 1,3 

Vysvětlivky: 
- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru 
atd.); 
   2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 
   3 – biologická úprava. 
- kategorie odpadu: O – ostatní; 
   N – nebezpečný. 
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2.3.4 Ostatní 

Hluk 
Problematika hluku je podrobně zpracována v hlukovém posouzení, které je přílohou této 

dokumentace (zpracovala firma AKMEST, Ing. Vladimír Züber, zak. č. 3/136 – 10/08). 

Zdroje hluku související s provozem obytného souboru Čakovice Park lze rozdělit na liniové, 

stacionární a plošné. 

 
Liniové zdroje hluku 

Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová doprava související s provozem záměru. Předpokládá se 

převážně provoz osobních automobilů, které budou využívat rezidenti a návštěvy daného obytného 

souboru. Ale i lehkých a těžkých nákladních automobilů. Intenzity dopravy související s provozem 

záměru, jsou uvedeny v samostatné příloze Hlukové posouzení,  Dokumentace k řízení EIA,  

AKMEST, ing. Vladimír Zúber, prosinec 2008.  

Vjezd do obytného souboru bude ze západní strany z ulice Tryskovická páteřní komunikací v souboru 
vedoucí směrem západ – východ. Z ní budou odbočky do vjezdů do garáží objektů a delší odbočka 
směrem severním mezi objekty E, F a G, H. Podél těchto komunikací budou příčná stání na povrchu. 
 
Stacionární zdroje hluku 

Mezi hlavní stacionární zdroje hluku, které budou ovlivňovat vnitřní a venkovní prostředí, lze zařadit 

převážně vzduchotechnická zařízení určená pro větrání podzemních garáží a zařízení spojená 

s provozem výtahů a garážových vrat zařízení, v menší zanedbatelné míře pak zařízení pro vytápění 

resp. provoz čerpadel a odvětrání kuchyňských linek koupelen a WC. 

 

Vytápění 
Vytápění objektu bude řešeno pomocí dálkového vytápění a výměníkových stanic. U tohoto typu 

vytápění v žádném případě nehrozí únik hluku do chráněných míst ať již v budově nebo mimo ní. 

Ochrana proti hluku je zcela věcí řádné dodávky a montáže těchto zařízení. Zdrojem hluku ve vnitřním 

prostoru mohou případně být pouze čerpadla. Je třeba proto čerpadla oddělit od ostatního trubního 

vedení kompenzačními vložkami nebo alespoň vložit do přírub před a za čerpadlem pryž. 

Jednotlivé kotle výměníku budou uloženy na těžké plovoucí podlaze s pružně odděleným samostatným 

základem. 

 
Vzduchotechnika 
Pomocí vzduchotechniky budou větrány pouze prostory krytých parkingů. Odvětrání podzemních 

garáží bude provedeno tak, že přívod vzduchu bude zajištěn přes nasávací otvory v plášti budov popř. 

otvory  pro vjezd a výjezd budovy. Odtah použitého vzduchu pak pomocí ventilace v 2. p.p., která bude 

zapnuta v případě, že v garážích budou překročeny koncentrace škodlivin.  

Jak konstrukce stropů, tak dělících konstrukcí bude zaručovat v sousedních prostorech i ve venkovním 

chráněném prostoru splnění nejvyšších přípustných hladin hluku dle účelu využití prostoru. 

Ventilační jednotky budou pružně zavěšeny tak, aby nedocházelo k přenosu  hluku konstrukcí budovy. 
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Pružné uložení bývá součástí dodávky těchto zařízení. Při montáži ventilačních jednotek je třeba 

dodržet v tomto smyslu postupy stanovené výrobcem. VZT potrubí musí být k těmto jednotkám 

připojováno zásadně pomocí plastických kompenzačních manžet, nesmí být v prostupech 

zabetonováno, ale obaleno vláknitým materiálem. 

 
Akustické parametry VZT zařízení 
S přihlédnutím na absenci dalších stacionárních zdrojů hluku v budově vychází předběžným výpočtem, 

že pokud budou odtahy vzduchu z garáží ošetřeny tak, že budou vykazovat v jednom  metru od mřížky 

hlučnost nejvýše 50 dB/A/, nebude VZT zdrojem nadměrného hluku pro chráněná místa ve venkovním  

prostoru.  

 
Provoz výtahů a garážových vrat  
Provoz výtahů a garážových vrat nelze posoudit pomocí výpočtu. Každé toto zařízení - byť stejného 
výrobce a dokonce i stejného typu bude vykazovat různé hladiny akustického tlaku A. Záleží velmi na 
provedení dodávky těchto zařízení. 
Tato zařízení totiž nejsou samaosobě příliš hlučná, ale velice záleží na provedení jejich montáže. Hluk 
se z těchto zařízení nešíří vlivem nedostatečných vzduchových neprůzvučností okolních konstrukcí, 
ale vlivem nežádoucích akustických mostů. 
Vzhledem k obvyklým hodnotám ve výtahových šachtách a neprůzvučnosti dělících konstrukcí směrem 
k chráněným místům v budově bude zajištěno bezproblémové plnění požadovaných limitů v 
chráněných místech. 
 
ČOV 
Ve venkovním prostoru může být zdrojem hluku dočasná ČOV, která je umístěna v jihovýchodním 
rohu staveniště. ČOV je plně zakrytá masivní stavební konstrukcí, zboku směrem k obytným 
objektům je přisypaná zeminou. Podle našich zkušeností takováto dočasná ČOV nebude zdrojem 
nadlimitního hluku ve venkovním ani vnitřním chráněném prostoru staveb. 
 
Plošné zdroje hluku 
Vzhledem k předpokládané neprůzvučnosti prvků obvodového pláště objektu záměru (RW ≥ 30 dB – 
okna, RW ≥ 45 dB – obvodová stěna) a charakteru činnosti uvnitř objektu, jejíž hluk bude zcela 
minimální, bude hladina hluku z vnitřních prostor bytových domů vně obvodového pláště dostatečně 
utlumena. Vliv hluku na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště objektu 
záměru (plošné zdroje hluku) se proto neuplatní. 
 
Vibrace 
Provoz záměru, ani s ním související automobilová doprava, nebude zdrojem významných vibrací. 
Vibrace, které mohou vznikat v souvislosti s provozem objektů (např. vzduchotechnická zařízení, 
čerpadla), budou eliminovány pružným uložením od konstrukce objektu a gumovými tlumícími prvky. 
Vliv těchto zdrojů vibrací se do chráněných vnitřních prostor záměru a okolní zástavbu nepředpokládá. 
 
Záření 
Radioaktivní záření 
V  Obytném souboru Čakovický Park nebudou provozovány žádné zdroje ionizujícího záření 
s radioaktivními zářiči. 
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Záření elektromagnetické 
V obytném souboru Čakovický Park se nebudou provozovat generátory vysokých a velmi vysokých 
frekvencí ve smyslu vyhlášky č. 408/1990 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
elektromagnetického záření. Budou používána pouze běžná telekomunikační zařízení, typu mobilních 
telefonů. 
 
Záření ultrafialové 
Škodlivé účinky záření vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, ultrafialového se uplatní při 
sváření v průběhu výstavby areálu. Pracovníci budou chráněni osobními ochrannými pracovními 
prostředky. Osoby v okolí místa sváření budou chráněny zástěnou. 
 
 

2.3.5 Rizika havárií 

Rizika vyplývající z činností v rámci etapy realizace záměru jsou běžného charakteru (možné úrazy 
související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot ze stavebních strojů, 
dopravních prostředků, apod.). Z běžného provozu záměru nevyplývají pro pracovníky ani obyvatele 
nejbližšího okolí žádná významná rizika. Objekt bude svými parametry splňovat veškeré platné právní 
normy na ochranu zdraví a životního prostředí. Riziko bezpečnosti provozu by tedy představoval 
případ mimořádné události. 

Možnost vzniku havárií 
Provoz posuzovaného záměru bude zabezpečen tak, aby se riziko havárií minimalizovalo. Havarijní 
situace, které je možno předpokládat, budou popsány v havarijním řádu a na základě jejich popisu 
budou přijata odpovídající opatření k prevenci havárií a k odstranění jejich případných následků. 

Z provozu jednotlivých technologických celků by teoreticky mohly nastat následující havarijní situace: 
• Požár 
• Výpadky dodávky elektrické energie 

Rizika případných havárií jsou vzhledem k charakteru stavby relativně minimální. Nejvýznamnějším 
rizikem je požár. Pro prevenci vzniku či šíření požáru budou instalovány hasící přístroje dimenzované 
na objekt záměru. Požární zabezpečení stavby bude řešeno dle příslušné legislativy a ČSN. 

 
 

3 ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

3.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

Záměr je situován na území bývalých odkalovacích nádrží cukrovaru, které bvly zavezeny. Současný 
stav areálu záměru je dán dosavadním způsobem využívání.  

Z hlediska stávající hlukové a imisní zátěže se nejedná o území nadměrně zatěžované. 

Posuzovaný záměr respektuje územní systém ekologické stability krajiny a neovlivňuje žádné 
chráněná území, přírodní park nebo významný krajinný prvek. 

Situování záměru není umístěno v prostoru, který by mohl být označen jako území historického, 
kulturního nebo archeologického významu. 
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Posuzovaný záměr je v souladu s územním plánem hl. města Prahy. 
 
 
 

3.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území  

 
3.2.1 Ovzduší a klima 

Posuzované území se nachází na severovýchodním okraji Prahy, v nadmořské výšce cca  242 - 247 
m.n.m. Terén v okolí mírně klesá všemi směry a tak zastavovaná lokalita je v lokálním výškovém 
maximu. Lze zde  očekávat střední až dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 
10 m nad terénem 3,0 m/s. 
 
Přímo v řešené lokalitě není umístěna žádná imisní stanice, která by kontinuálně monitorovala imisní 
koncentrace škodlivin v ovzduší. Nejbližší imisní stanicí je  stanice AKOBA Pha8-Kobylisy umístěná 
ve vrcholové poloze v areálu ČSAV 500 m od hlavní komunikace. Jedná se o pozaďovou stanici 
umístěnou v předměstské obytné zóně. Vzdálená je cca 4,5 km od zájmové lokality. Umístění imisních 
stanic ve vztahu k zájmové lokalitě je patrné z následujícího obrázku.  
 

 

 
Imisní stanice Kobylisy       zájmová lokalita 
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Naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého spolu s příslušným imisním limitem jsou 
uvedeny v následující tabulce: 
 
Tab. č. 11:  Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m3) 
Imisní stanice Rok Nejvyšší hodinová 

imise 
IHh = 200 

19.nejvyšší hodinová 
imise 

 

Průměrná roční 
imise 

IHr = 40 
2003 193 117,0 31,4 
2004 136 104,6 28,2 
2005 128 98,5 27,7 
2006 139 121,3 29,1 

Kobylisy 

2007 109 95,6 25,5 
 
Naměřené maximální hodinové průměry na imisní stanici v Kobylisích se pohybují za posledních 5 let 
v rozmezí 109 až 193 μg/m3. Naměřené průměrné roční imise NO2 splňují stanovený imisní limit roční 
také s velkou rezervou.  
Z modelového hodnocení kvality ovzduší hlavního města Prahy (model ATEM) zpracovaného mj. pro 
průměrné roční imise oxidu dusičitého vyplývá, že v posledním publikovaném roce 2006 spadají 
průměrné roční imise NO2 v řešené lokalitě do  rozmezí 15 až 20 µg/m3. 
 
Naměřené imisní hodnoty suspendovaných částic PM10  v posledních letech jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
 
Tab. č. 12: Naměřené imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek PM10 (µg/m3) 

Imisní stanice Rok 
Nejvyšší denní imise 

PM10 

36. nejvyšší 
hodnota denní 

imise PM10 

IHd = 50 

Průměrná roční 
imise PM10 

IHr = 40 

2004 212,6 61,9 37,0 
2005 150,0 52,1 27,3 
2006 173,9 50,2 32,4 

Praha Kobylisy 

2007 106,4 35,8 22,8 
 
Překračování ročního limitu pro PM10 se nepředpokládá, na uvažované imisní stanici se pohybují roční 
průměry za poslední 4 roky v rozmezí 23 až 37 μg/m3 a splňují tak roční limit 40 μg/m3 s rezervou. 
Z modelového hodnocení kvality ovzduší hlavního města Prahy (model ATEM) zpracovaného mj. pro 
průměrné roční imise PM10 vyplývá, že v posledním publikovaném roce 2006 spadají průměrné roční 
imise PM10 v řešené lokalitě do rozmezí 30 až 40 µg/m3. Autor rozptylové studie odhaduje imisní 
pozadí ročních imisí PM10 v řešené lokalitě v rozmezí 28 až 30 µg/m3. 
Na imisní stanici Praha Kobylisy je plnění denního imisního limitu problematické. Plnění tohoto 
imisního limitu je však problematické na velkém území ČR. V roce 2004 byl denní imisní limit 
překročen na 43 stanicích z celkového počtu 97 stanic v České republice (což je 44,3 %), v roce 2005 
byl limit překročen na 93 stanicích z celkového počtu 137 stanic v České republice (což je 67,9 %), 
v roce 2006 je limit překračován na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic (63,5 %) a v roce 2007 
na 54 stanicích ze 155 (34,8 %). 
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Území pod správou stavebního úřadu městské části Prahy 19 je zahrnuto podle sdělení odboru 
ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, 
s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 100 % území. Jedná se o vymezení oblastí 
na základě dat z roku 2006.  
 
Počet stanic, na kterých jsou imise další sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je omezený. 
Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2002 až 2007 v Praze jsou 
uvedeny v následující tabulce. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 5 μg/m3 se vztahuje na 
dobu průměrování 1 rok.  
 
Tab. č. 13: Naměřené hodnoty imisních koncentrací benzenu v Praze 

Naměřená průměrná roční imisní koncentrace (μg.m-3) 
Imisní stanice 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Praha – Libuš 1,2 0,8 1,6 - 1,3 0,7 
Praha 5 Smíchov 2,3 - 2,0 1,7 2,0 1,2 
Praha 10 Šrobárova 4,6 - 4,1 3,3 3,2 2,1 
Praha 2 Legerova - - - - - 1,6 

 
Imisní limit za posledních 6 let je na imisních stanicích v Praze plněn se značnou imisní rezervou. 
Z modelového hodnocení kvality ovzduší hlavního města Prahy (model ATEM) zpracovaného mj. pro 
průměrné roční imise benzenu vyplývá, že v posledním publikovaném roce 2006 spadají průměrné 
roční imise benzenu v řešené lokalitě pod 0,75 µg/m3. Autor rozptylové studie odhaduje imisní pozadí 
benzenu v řešené lokalitě v rozmezí 0,9 až 1,0 µg/m3. 
Naměřené maximální hodinové imisní koncentrace benzenu v posledním publikovaném roce 2007 se 
pohybují v intervalu 10,1 až 16,2 µg/m3. 
 
 

3.2.2 Voda 

Povrchové toky 
V samotném zájmovém území se nenachází žádná vodoteč nebo vodní plocha. Zájmové území pro 
realizaci záměru náleží hydrologicky do povodí řeky Labe – do oblasti Horního a středního Labe, jejího 
dílčího povodí 1-05-04 což znamená Labe od Jizery po Vltavu. V dalším členění spadá území pro 
výstavbu Obytného souboru Čakovický park do dílčího povodí 1-05-04-022 což znamená Mratínský 
potok po Třeboradický potok, území však leží v blízkosti rozvodnice  s dílčím povodím 1-05-04-023 což 
znamená Třeboradický potok po ústí do Mratínského potoka . 
 
Mratínský potok, který je na horním toku zván i jako Červenomlýnský nebo Ďáblický potok, pramení 
v Ďáblicích severně od zámečku, v remízku uprostřed polí. Pokračuje po okraji Čakovic a Miškovic, 
kde se stáčí  k severu a opouští území Prahy. V obci Mírovice se spojuje s Třeboradickým potokem a 
vytváří tak společně potok Mratínský. Červenomlýnský - Mratínský potok je společně s potokem 
Vinořským jediným potokem vytékajícím ven z Prahy a ústícím do Labe. 
V blízkosti zájmového území se nad bývalým cukrovarem a v blízkosti zámku nalézá soustava rybníků, 
které leží na pravém  (protilehlém) břehu Mratínského potoka. 

Dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 470/2001 Sb. je Mratínský potok zařazen mezi významné vodní toky. 
Zájmové území neleží na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani v žádném 
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ochranném pásmu vodního zdroje.  
 
Podzemní voda 
V zájmovém území není žádný využívaný zdroj podzemních vod. V rámci terénního průzkumu 
zájmového území z hlediska rizika pronikání radonu z podloží do budov (radonový index) bylo 
konstatováno, že  hladinu podzemní vody můžeme očekávat v hloubce okolo 5 m pod terénem. 
V kopaných sondách na zájmovém území nebyla podzemní voda zastižena, pouze v oblasti bližší 
Mratínskému potoku v hloubkách okolo 3,5 – 4,0 m pod terénem. 
 
 

3.2.3 Půda 

Posuzovaný záměr je situován v prostoru bývalých odkalovacích nádržích čakovického cukrovaru. 
Původní půdní pokryv černozemí byl před více než 100 lety odstraněn před výstavbou objektů 
cukrovaru.  Připovrchový  zemní profil je tvořen navážkami proměnlivé mocnosti, v prostoru 
zavezených odkalovacích nádržích až cca 2,2 až 2,5 m. Navážený materiál je patrně tvořen 
výkopovými zeminami.  
Půda není zemědělsky využívána, realizace záměru si nevyžádá vynětí půdy ze ZPF. 
 
Eroze 
Zájmová lokalita je vzhledem k tomu, že jde o převážně zastavěnou půdu, málo náchylná k větrné 
erozi. Vodní eroze není příliš významná, protože celé území je s převahou zastavěných či zpevněných 
ploch. Realizací záměru nedojde ke změně charakteristik území. 
 
 

3.2.4 Geofaktory životního prostředí 

Geomorfologické poměry 
Začlenění zájmového území dle geomorfologické mapy:  
Systém:  Hercynský  
Subsystém: Hercynská pohoří 
Provincie: Česká vysočina 
Subprovincie: Česká tabule 
Oblast:  Středočeská tabule 
Celek:  Středolabská tabule 
Podcelek: Českobrodská tabule 
Okrsek:  Čakovická tabule  
 
Podle geomorfologického členění ČR náleží zájmové území k výskytu svrchnokřídových sedimentů 
české křídové tabule, resp. jejího menšího celku, českobrodské tabule. 
Nadmořská výška zájmového území se pohybuje v rozmezí cca 242 – 247 m n.m. 
 
Geologické poměry  
Z reginálně geologického hlediska zájmové území náleží k jižnímu okraji České křídové tabule na 
hranici Barrandienu a České křídové tabule. Skalní podloží je tvořeno horninami barrandienského 
svrchního proteozoika a pánevními usazeninami svrchní křídy.  Barrandienské sedimenty jsou zde 
zastoupeny drobovými břidlicemi, drobami a ojediněle i buližníky svrchního proterozoika. Toto 
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souvrství je na většině území postiženo fosilním zvětráváním. Sedimenty svrchní křídy vyplňují 
deprese ve skalním podloží tvořeným horninami proterozoika. Pánevní výplň v širším okolí zájmového 
území tvoří vápenité jílovce, slínovce a prachovce.  
Skalní podloží budují prachovce a břidlice kralupskozbraslavské skupiny svrchního proterozoika,které 
jsou překryté sedimenty svrchní křídy zastoupené pískovci cenomanu a slínovci spodního turonu. 
Kvarterní pokryvv okolí je zastoupen vápnitými sprašemi, které dosahují mocnosti do 2 m.  
Podle předběžného IG průzkumu z roku 2006 se předpokládá na zájmovém území výskyt navážek  
v téměř konstantní mocnosti 2,2 -2,5 m,  původní hloubce odkalovacích nádrží cukrovaru. Zavážení 
odkalovacích nádrží probíhalo nahodile, takže skladba navážek může být proměnná. Navážky jsou 
charakteru hnědé písčité  humózní hlíny a s proměnlivou příměsí stavebního odpadu a komunálního 
odpadu. Jedná se převážně o odpad z cukrovaru a stavební suť. 
 
Hydrogeologické poměry 
Z hlediska hydrogeologického rajónování se zájmové území nachází v jižní části rajónu 4510 Křída 
severně od Prahy. Podle hydrogeologické mapy ČSR tvoří bazální cenomanské jílovce relativně 
nepropustné podloží v relativně dobře propustných cenomanských pískovcích (průměrná hodnota 
koeficientu transmisivity 1.10-6 – 1.10-5. Cenomanské pískovce se vyznačují průlinovou propustností s 
relativně velkou vydatností. Podzemní vody v křídových pískovcích se odvodňují do údolí 
Červenomlýnského potoka. Horizont spraší a sprašových hlín, který je v okolí zájmového území 
přirozeným kvartérním pokryvem, je pro vodu relativně málo propustný. 
Směr proudění podzemních vod v oblasti  směřuje od severozápadu k jihovýchodu. Podzemní voda je 
vázaná na svrchní zvětralé polohy skalního podloží a její hladinu můžeme očekávat v hloubce okolo 5 
m pod terénem. V kopaných sondách na zájmovém území nebyla podzemní voda zastižena, pouze 
v oblasti bližší Mratínskému potoku v hloubkách okolo 3,5 – 4,0 m pod terénem. 
 
Geodynamické jevy 
Zájmové území nepatří podle mapy významných krajinných jevů do sesuvného území. 
 
Eroze 
Eroze (větrná ani vodní) nebude realizací záměru zvýšena. Hodnoty erozního koeficientu K (vliv 
půdního druhu, svažitost) se nijak významně nezmění. 
 
Seismicita 
Seizmické poměry resp. seizmická činnost nevybočuje z běžných hodnot definovaných pro tuto oblast, 
které jsou zanedbatelné, a její hodnoty se realizací záměru nezvýší. 
 
Radon 

Při terénním radonovém průzkumu bylo v ploše stavby provedeno měření objemové aktivity radonu 
v půdním vzduchu in situ a na základě výsledků měření je z hlediska pronikání radonu z podloží do 
budov  stanoven střední radonový index tohoto pozemku. V dalších fázích projektové dokumentace 
budou projektována odpovídající opatření proti pronikání radioaktivní emanace do objektu v souladu 
s platnými normami a předpisy. 
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Tab. č. 14: Kategorie radonového rizika (radonový index) 
Kategorie radonového 
indexu 

 
Objemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu (kBq.m-3) 

vysoké větší než 100 větší než 70  větší než 30 
střední 30 - 100 20 - 70 10 – 30 
nízké menší než 30  menší než 20  menší než 10 
Propustnost nízká střední vysoká 

 
 

3.2.5 Fauna a flóra 

Zájmové území leží převážně na ploše zavezených odkalovacích nádrží cukrovaru Čakovice a podél 
regulovaného toku Mratínského potoka. Vzhledem k odstranění kulturního půdního profilu v minulosti, 
je současný připovrchový pokryv tvořen substituovaným profilem navážek. Podél regulovaného toku 
Mratínského potoka je terén a půdní pokryv pozměněn v důsledku vedení inženýrských sítí teplovodu, 
plynovodu aj. Terén je rovinatý s nadmořskou výškou cca 242 – 247 m n.m.  Na severu řešené území 
navazuje na nedávno realizované úpravy zeleně Obytného souboru U zámeckého parku. Na jižním 
okraji navazuje areál na zámecký park zámku Čakovice, který  byl nedávno rekonstruován.  V 
zájmovém území byl proveden v průběhu  května a června 2008 biologický průzkum,  dále  pak 
dendrologický průzkum a ohodnocení zeleně.  V listopadu 2008 byl biologický průzkum doplněn ještě 
v trase provizorní komunikace. Námi byl orientační průzkum zájmového území uskutečněn v době 
zpracovávání této dokumentace v říjnu 2008. 

Na převážné části plochy se jedná o spontánní náletovou vegetaci na zavážkách odkalovacích nádrží 
cukrovaru. Vegetace na zájmovém území má poměrně jednotný charakter v tom smyslu, že se zde 
vyskytuje degradovaná bylinná vegetace s nálety dřevin. Na základě zastoupení dominantních druhů 
byly na ploše vymezeny dva typy vegetace, mezi kterými však není ostrá hranice a oba typy se 
vzájemně prolínají.   

V severozápadní části zájmového území je centrum výskytu vegetace s dominancí bolehlavu 
obecného (Conium maculadum) a kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), půdní substrát je v této části 
území zřejmě živinami bohatý. V jižní části území je centrum výskytu vegetace degradovaných trávníků  
a náletů dřevin s dominantními trávami (ovsík vyvýšený – Arrhenatherum elatius, Lipnice luční – Poa 
pratensis, kostřava červená – Festuca rubra), kopřivou dvoudomou a mochnou plazivou (Potentila 
reptans) a nálety dřevin. Zapojení dřevin je v severozápadní části 5 – 10 %, v jižní a východní části 30 
%. 

Zjištěný bylinný porost v  zájmovém území: 
• Barborka obecná • Barbarea vulgaris 
• Bělotrn kulatohlavý • Echinops sphaerocephalus 
• Bez černý  • Sambucus nigra  
• Bodlák obecný  • Carduus acanthoides  
• Bolehlav plamatý  • Conium maculatum  
• Bolševník obecný  • Heracleum sphondylium  
• Bršlice kozí noha • Aegopodium podagraria 
• Celík kanadský • Solidago canadensis 
• Celík obrovský  • Solidago gigantea 
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• Čičorka pestrá  • Coronilla varia  
• Divizna  • Verbascum sp. 
• Hadinec obecný • Echium vulgare 

• Heřmánkovec nevonný 
• Matricaria perforata 
• Tripleurospermum inodorum 

• Hluchavka bílá • Lamium album 
• Hrachor hlíznatý • Lathyrus tuberosus 

• Hulevník Loeselův • Sisymbrium loeselii 

• Chrastice rákosovitá  • Baldingera arundinacea  
• Jetel luční  • Trifolium pratense  
• Jetel ladní • Trifolium campestre  
• Jetel plazivý  • Trifolium repens  
• Jitrocel kopinatý  • Plantago lanceolata  
• Jitrocel větší  • Plantago major  
• Kakost pyrenejský • Geranium pyrenaicum  
• Kerblík lesní  • Anthriscus silvestris 
• Komonice  • Melilotus sp. 
• Kokoška pastuší tobolka • Capsella bursa-pastoris 
• Kopretina obecná • Leucanthemum  vulgare 
• Kopřiva dvoudomá  • Urtica dioica  
• Kostival lékařský  • Symphytum officinale 
• Kostřava červená • Festuca rubra 
• Kostřava luční • Festuca pratensis 
• Krabilice mámivá • Chaerophyllum temulum 
• Křen selský • Armoracia rusticana 
• Křídlatka japonská • Reynoutria japonica 
• Kuklík městský  • Geum urbanum  
• Kustovnice cizí • Lycium barbatum 
• Lipnice bahenní • Poa palustris 
• Lipnice luční  • Poa pratensis 
• Locika kompasová • Lactura serriola 
• Locika vytrvalá • Lactura perrenis 
• Lopuch  • Arctium sp. 
• Mák  • Papaver sp. 
• Merlík bílý • Chenopodium album  
• Měrnice černá • Ballota nigra 
• Mochna husí • Potentilla anserina 
• Mochna plazivá • Potentilla reptans 
• Mrkev obecná • Daucus carota 
• Mydlice lékařská • Saponaria officinalis 
• Orlíček obecný • Aquillegia vulgaris 
• Ostropes trubil • Onopordum acanthium 
• Ostružiník  • Rubus sp. 
• Ostřice měkkoostenná • Cerex muricata 
• Ovsík vyvýšený   • Arrhenatherum elatius  
• Pampeliška lékařská • Taraxacum sect. ruderalia 
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• Pelyněk černobýl • Artemisia vulgaris  
• Penízek rolní  • Thlaspi arvense  
• Peťour maloúborný • Galinsoga parviflora 
• Pcháč oset (rolní) • Cirsium arvense 
• Písečnice douškolistá • Arenaria serpyllifolia 
• Podběl obecný • Tussilago farfara 
• Pryskyřník plazivý  • Ranunculus repens 
• Pryšec kolovratec • Euphorbia helioscopia 
• Ptačinec žabinec • Stellaria  media 
• Rákos obecný • Phragmites australis  
• Rdesno (truskavec) ptačí • Polygonum aviculare  
• Rozrazil rezekvítek • Veronica chamaedrys 
• Rozrazil rolní • Veronica arvensis 
• Rožec obecný luční • Cerastium holostoides 
• Rukevník východní • Bunais orientalis 
• Růže šípková • Rosa canina 
• Řebříček obecný  • Achillea millefolium  
• Silenka bílá • Silene alba 
• Smetanka lékařská  • Taraxacum officinale 
• Srha laločnatá • Dactylis glomerata  
• Starček přímětník • Senecio jacobaea 
• Sveřep jalový  • Bromus sterilis 
• Svízel přítula  • Galium aparine  

• Svlačec rolní • Convolvulus arvensis 

• Štětička chlupatá • Virga pilosa 

• Štětka lesní  • Dipsacus sylvestris  

• Štírovník růžkatý  • Lotus corniculatus  

• Šťovík kadeřavý • Rumex crispus  
• Šťovík tupolistý (okrouhlolistý) • Rumex obtusifolius 

• Trýzel tvrdý • Erysimum durum 

• Třezalka tečkovaná  • Hypericum perforatum  
• Třtina křovištní • Calamagrostis epigejos 
• Turan roční • Erigeron annus 
• Úhorník mnohodílný • Descurainia sophia 
• Večernice  • Hesperis sp. 
• Vesnovka obecná • Cardaria draba 
• Vikev huňatá  • Vicia villosa  
• Vikev úzkolistá • Vicia angustifolia 
• Violka rolní  • Viola arvensis  
• Vratič obecný (kopretina vratič) • Tanacetum vulgare  
• Zemědým lékařský • Fumaria officinalis 

 
Dendrologickým průzkumem bylo zjištěno, že na řešené lokalitě se nalézají většinou porosty 
náletových dřevin. Dřevinná vegetace v ploše je řídce rozptýlená, tvořená náletovými topoly a jinými 
náletovými dřevinami. Souvislejší porost je v trase biokoridoru Mratínského potoka na jižním okraji 
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zájmového území. Kromě topolů se zde vyskytují jasany, ve větší míře keře - šípek, svída, bez černý, 
dále ostrůvkovitě trnovník akát, slivoň myrobalán, jabloň, třešeň, ojediněle jilm, lípa aj. Velikostí vyniká 
vzrostlá vrba křehká v ploše ÚSES podél Mratínského potoka. Podél komunikace Tryskovické je mezi 
náletovými dřevinami zachováno torzo ovocného stromořadí - hrušně, jabloně. V záboru stavby se 
jedná o náletovou zeleň různé hustotyo stáří porostů cca 15 – 20 let, obdobný porost  větší hustoty je 
podél hluboko zaříznutého koryta Mratínského potoka. Druhová skladba odpovídá spontánním 
porostům ranného sukcesního stadia měkkého luhu, smalou příměsí nepůvodních druhů – akátu, 
javoru jasanolistého, myrobalánu, ovocných dřevin. Převažující nálety topolu patří spíše do skupiny 
hybridních topolů Populus canadiensis, tudíž rovněž nepůvodního druhu, který by měl být v biokoridoru 
a jeho okolí postupně eliminován. 

Zachovány budou dřeviny v trase biokoridoru, resp. na ploše biocentra Čakovický park a významnější 
ovocné stromy podél Tryskovické. 

Dendrologický průzkum na zájmovém území zdokumentoval plochy keřů a stromů v druhového 
složení: 
 

• Bez  černý   • Sambucus nigra 
• Bříza bradavičnatá (bělokorá) • Betula pendula 
• Hloh   • Crataegus sp. 
• Hrušeň obecná • Pyrus communis 
• Jabloň domácí • Malus domestica 
• Jasan ztepilý • Fraxinus excelsior 
• Javor  jasanolistý • Acer negundo 
• Javor mléčný • Acer platanoides 
• Jilm vaz • Ulmus laevis 
• Kaštan obecný • Aesculus hippocastanum 
• Myrobalán třešňový • Prunus cerasifera 
• Ořešák královský • Juglans regia 
• Ostružiník  • Rubus sp. 
• Pámelník bílý • Symphoricarpos albus 
• Růže šípková • Rosa canina 
• Střemcha obecná • Prunus padus 
• Svída krvavá • Cornus sanquinea 
• Topol kanadský • Populus canadiensis  
• Trnovník  akát • Robinia pseudacacia 
• Třešeň obecná • Prunus avium 
• Vrba  bílá • Salix alba 
• Vrba  jíva • Salix caprea 
• Vrba  křehká • Salix fragilis 

 

Pro realizaci projektu bude nutné vykácet některé stromy, podrobná specifikace je uvedena níže. 
Kácení se bude týkat zejména dřevin v záboru stavby obytného souboru, obslužné a provizorní 
komunikace.  
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Tab. č. 15: Stromy určené ke kácení pro finální výstavbu Obytného souboru Čakovický park 

č. v dendr. 
průzkumu  taxon tvar 

koruny 
poloměr 
koruny  

(m) 

výška 
koruny  

(m) 
kategorie 

dlouhověkosti 
průměr 
kmene  
(cm) 

4 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 1,75 6 krátkověká 17 

5 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 1,75 5 krátkověká 13 

6 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 1,75 4,5 krátkověká 14 

7 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 1,75 3,5 krátkověká 13 

8 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2 5 krátkověká 13 

11 Pyrus communis L. 
(hrušeň obecná) zaoblený 3 7 středněvěká 40 

12 Pyrus communis L. 
(hrušeň obecná) zaoblený 4 7 středněvěká 50 

13 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2 5 krátkověká 18 

14 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 1,75 4,5 krátkověká 16 

15 Prunus insititia - myrobalán zaoblený 1,75 4,5 krátkověká 15 
16 Populus canadiensis 

MOENCH. (topol kanadský) 
zaoblený 2,25 6 krátkověká 17 

17 Malus MILL. (jabloň zaoblený 2,25 4,5 krátkověká 35 
18 Malus MILL. (jabloň) zaoblený 2,25 3 krátkověká 35 
31 Populus canadiensis 

MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2,5 6 krátkověká 20 

40 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2,5 6 krátkověká 20 

43 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2,25 5 krátkověká 15 

47 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2 7 krátkověká 25 

48 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2 7 krátkověká 20 

57 Fraxinus excelsior L. (jasan 
ztepilý) zaoblený 1,25 5 středněvěká 12 

66 Acer platanoides L. (javor 
mléčný) zaoblený 1,75 4,5 dlouhověká 30 

67 Acer platanoides L. (javor 
mléčný) zaoblený 1,5 4 dlouhověká 17 
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Tab. č. 16: Stromové porosty určené ke kácení pro finální výstavbu Obytného souboru Čakovický park 

č. v dendr. 
průzkumu  taxon 

plocha 
porostu 

(m2) 

reduk. 
výška 

porostu  
(m) 

kategorie 
dlouhověk. 

tvar 
koruny  

index 
pokryv
nosti 

objem 
aktivní 
části 

porost
u 

(m3) 

2 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) 4500 3,5 krátkověká zaoblený 3 15750 

9 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) 3700 3 krátkověká zaoblený 3 11100 

37 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) 40 6 krátkověká zaoblený 2 240 

41 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) 40 6 krátkověká zaoblený 2 240 

50 Prunus insititia - myrobalán 60 4,5 krátkověká zaoblený 1 270 
52 Prunus insititia - myrobalán 2000 2,5 krátkověká zaoblený 3 5000 

53 Acer platanoides L. (javor 
mléčný) 50 4,5 dlouhověká zaoblený 3 225 

 

Tab. č. 17: Keřové porosty určené ke kácení pro finální výstavbu Obytného souboru Čakovický park 

č. v dendr. 
průzkumu  taxon 

plocha 
porostu 

(m2) 

 výška 
porostu  

(m) 
kategorie 

dlouhověk. 
tvar 
keře 

index 
pokryv
nosti 

objem 
aktivní 
části 

porost
u 

(m3) 
1 Rosa canina - šípek, Salix 

alba - vrba bílá, Sambucus 
nigra - bez černý aj. 

250 2 1 zaoblený 3 500 

3 Sambucus nigra - bez černý, 
Prunus insititia - myrobalán, 
malé nálety topolu, Acer 
negundo aj. 

175 2,5 1 zaoblený 3 437,5 

10 Sambucus nigra - bez černý, 
Rosa conina - šípek aj. 

750 3 1 zaoblený 2 2250 

19 Cornus sanguinea - svída 
krvavá, Rosa canina - šípek, 
malé nálety Acer negundo, 
Malus aj. 

150 1,5 1 zaoblený 2 225 

28 Sambucus nigra - bez černý, 
Cornus sanguinea - svída 
krvavá, nálety topolu, třešně 
a j. 

2800 4 1 zaoblený 3 11200 

74 Symphoricarpos albus - 
pámelník bílý 

35 1,7 1 zaoblený 1 59,5 
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Tab. č. 18: Stromy určené ke kácení pro obslužnou komunikaci 

č. v dendr. 
průzkumu  taxon tvar 

koruny 
poloměr 
koruny  

(m) 

výška 
koruny  

(m) 
kategorie 

dlouhověkosti 

průmě
r 

kmene 
(cm) 

2 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2 9 krátkověká 25 

4 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2,5 6 krátkověká 25 

6 Quercus robur L. (dub letní) zaoblený 1 4,5 dlouhověká 7 

9 Betula verrucosa EHRH. 
(bříza bílá) zaoblený 2,5 8 krátkověká 30 

10 Tilia cordata MILL. (lípa 
malolistá) zaoblený 1,25 3 dlouhověká 10 

11 Fraxinus excelsior L. (jasan 
ztepilý) zaoblený 1 2,5 středněvěká 8 

17 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2,5 7 krátkověká 35 

18 Betula verrucosa EHRH. 
(bříza bílá) zaoblený 0,75 3 krátkověká 6 

19 Picea pungens ENGELM. 
(smrk pichlavý) kuželovitý 0,75 3 středněvěká 8 

20 Salix alba L. (vrba bílá) zaoblený 3 7 krátkověká 14 

34 Fraxinus excelsior L. (jasan 
ztepilý) zaoblený 1,25 4 středněvěká 10 

36 Tilia cordata MILL. (lípa 
malolistá) zaoblený 3,5 10 dlouhověká 45 

 

Tab. č. 19:Stromové porosty určené ke kácení pro pro obslužnou komunikaci 

č. v dendr. 
průzkumu  taxon 

plocha 
porostu 

(m2) 

reduk. 
výška 

porostu  
(m) 

kategorie 
dlouhověk. 

tvar 
koruny  

index 
pokr
yvno

sti 

objem 
aktivní 
části 

porost
u 

(m3) 

35 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) 95 5 krátkověká zaoblený 3 475 

 

Tab. č. 20: Keřové porosty určené ke kácení pro obslužnou komunikaci 

č. v dendr. 
průzkumu  taxon 

plocha 
porostu 

(m2) 

 výška 
porostu  

(m) 
kategorie 

dlouhověk. 
tvar 
keře 

index 
pokr
yvno

sti 

objem 
aktivní 
části 

porost
u 

(m3) 

22 Juniperus sabina - jalovec 
chvojka 30 1,5 1 zaoblený 1 45 

33 Salix sp. - vrba 30 6 1 zaoblený 1 180 
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Tab. č.  21: Stromy určené ke kácení pro provizorní komunikaci 

č. v dendr. 
průzkumu  taxon tvar 

koruny 
poloměr 
koruny  

(m) 

výška 
koruny  

(m) 

kategorie 
dlouhověko

sti 

průměr 
kmene  
(cm) 

6 Malus MILL. (jabloň) zaoblený 2,75 3,5 krátkověká 38 
7 Malus MILL. (jabloň) zaoblený 2,5 3 krátkověká 25 
28 Malus MILL. (jabloň) zaoblený 2,25 3 krátkověká 30 
30 Malus MILL. (jabloň) zaoblený 2,5 3 krátkověká 22 
31 Prunus insititia - myrobalán zaoblený 3 5,5 středněvěká 30 

35 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) kuželovitý 2 10,5 krátkověká 45 

36 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 1,5 5 krátkověká 15 

37 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) kuželovitý 1,75 9 krátkověká 27 

41 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) kuželovitý 2,25 10 krátkověká 35 

51 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 2 8,5 krátkověká 35 

53 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) zaoblený 3,5 10 krátkověká 50 

56 Fraxinus excelsior L. (jasan 
ztepilý) zaoblený 1,25 4,5 středněvěká 8 

 

Tab. č. 22: Stromové porosty určené ke kácení pro provizorní komunikaci 

č. v dendr. 
průzkumu  taxon 

plocha 
porostu 

(m2) 

reduk. 
výška 

porostu  
(m) 

kategorie 
dlouhověk. 

tvar 
koruny  

index 
pokr
yvno

sti 

objem 
aktivní 
části 

porost
u 

(m3) 

57 Fraxinus excelsior L. (jasan 
ztepilý) 80 8 středněvěká zaoblený 2 640 

59 Populus canadiensis 
MOENCH. (topol kanadský) 145 6 krátkověká zaoblený 2 870 

 

Tab. č. 23: Keřové porosty určené ke kácení pro provizorní komunikaci 

č. v dendr. 
průzkumu  taxon 

plocha 
porostu 

(m2) 

 výška 
porostu  

(m) 

kategori
e 

dlouhov
ěk. 

tvar 
keře 

index 
pokr
yvno

sti 

objem 
aktivní 
části 

porostu 
(m3) 

4 Sambucus nigra - bet černý 25 2,5 1 zaoblený 1 62,5 
5 Sambucus nigra -. bez černý 150 3 1 zaoblený 2 450 
12 Sambucus nigra - bez černý 12 3 1 zaoblený 1 36 
20 Sambucus nigra - bez černý 12 2,5 1 zaoblený 1 30 

21 
Sambucus nigra - bez černý, 

Rosa canina - šípek, 
výmladky a malé nálety 

150 2,5 1 zaoblený 2 375 
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č. v dendr. 
průzkumu  taxon 

plocha 
porostu 

(m2) 

 výška 
porostu  

(m) 

kategori
e 

dlouhov
ěk. 

tvar 
keře 

index 
pokr
yvno

sti 

objem 
aktivní 
části 

porostu 
(m3) 

třešně 
27 Sambucus nigra - bez černý 20 4,5 1 zaoblený 1 90 

29 
Sambucus nigra - bez černý, 

Malus - nálety jabloně, 
Prunus insititia - myrobalán 

400 4,5 1 zaoblený 1 1800 

46 

Populus canadensis - topol 
kanadský, malé nálety, 

Prunus insititia - myrobalán, 
Cornus sanguinea - svída 

krvavá, Rosa canina - šípek 

80 2,5 1 zaoblený 3 200 

 

Pro kácení stromů bude nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 8 odst.1) 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění pozdějších právních úprav o 
povolení kácení stromů a náletových porostů stromů a keřů z důvodů uvedené stavební činnosti. 
Kácení stromů bude řešeno v následujících stupních projektové dokumentace. 

V případě kácení těchto porostů v zájmovém území navrhl zpracovatel dendrologického průzkumu a 
ohodnocení zeleně příslušnou adekvátní náhradní výsadbu, dle § 9 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění pozdějších právních úprav. Adekvátní náhradní výsadba jako 
kompenzace za pokácené dřeviny v záboru stavby Obytného souboru Čakovický park je 
zpracovatelem dendrologického průzkumu navržena v množství 100 ks vzrostlých stromů a  jako 
kompenzace za pokácené dřeviny v záboru stavby provizorní komunikace je navrženo 40 ks 
vzrostlých, tj. 140 ks vzrostlých stromů v rámci sadových úprav Obytného souboru Čakovický park. 
Předpokládá se, že v rámci sadových úprav bude vysazen větší počet dřevin než požaduje 
kompenzace za kácení. 

Na zájmovém území výstavby nebyl v rámci biologického průzkumu zjištěn výskyt přírodních biotopů 
ve smyslu Katalogu biotopů ČR. Na zájmovém území převládá ruderální a rumištní vegetace a porosty 
druhově chudých degradovaných trávníků. Rovněž nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh 
rostlin podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Zjištěný byl výskyt ohroženého orlíčku obecného vedeného 
v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v kategorii C3 Ohrožené. Taxony zařazené do 
této kategorie vykazují sice slabší, ale prokazatelně trvalý ústup, který se projevuje na území celého 
státu nebo alespoň v jeho části zmenšováním rozsahu dílčích populací na jednotlivých lokalitách, ale i 
vymizením taxonu z některých lokalit s chudšími populacemi, což vede k celkovému snížení hustoty 
výskytu. Ze srovnání současného stavu s výskytem v minulosti vyplývá, že tyto taxony byly v minulosti 
hojnější (snížení výskytu na 50 – 80 % původního zastoupení). Taxony do tohoto seznamu zařazené 
jsou často vázány na stanoviště, která v současné době zanikají. V tomto případě se ovšem jedná 
s určitostí o druhotný nepůvodní výskyt. Vegetace zájmového území  má velmi malý floristický význam. 

Zájmová lokalita záměru je poměrně rozsáhlou  plochou porostlou ruderální květenou a 
degradovanými trávníky s nálety dřevin, z kterých převažuje šípek (Rosa canina) a introdukované 
topoly. Při biologickém průzkumu zájmového území provedeném v květnu a červnu  roku 2008 bylo 
zjištěno 76 druhů živočichů, z toho 53 druhů bezobratlých a 23 druhů obratlovců. 
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Zjištěné druhy živočichů: 
Bezobratlí 
Měkkýši – Mollusca  

• Plamatka lesní  Ariantha arbustorum 
• Hlemýžď zahradní Helix pomatia 
• Suchomilka obecná Helix obvia 

 
Mnohonožky – Diplopoda  

• Svinule   Glomeris sp. 
• Mnohonožka zemní Julus terrestris. 
• Chlupule podkorní Polyxenus lagurus 
 

Hmyz – Insecta 

Vážky – Odonata 
• Šidélko brvonohé Platycnemis cancellatum 
• Šidélko  větší  Ischnura elegans 
• Vážka černořitná  Orthetrum cancellatum 

Motýli  – Lepidoptera 
• Okáč poháňkový  Coenonympha pamphilus 

 

Brouci – Coleoptera 
 Střevlící – Carabidae  

• Amara sp.,  
• Amara aenea, 
• Amara bifrons, 
• Calathus melanocephalus   
• Harpalus affinis,  
• Harpalus rubripes, 
• Harpalus tardus,  
• Microlestes minutulus,  
• Ophonus azureus,  
• Ophonus melleti 
• Panagaeus bipustulatus,  
• Pseudoophonus  rufipes,  

Drabčíci - Staphylinidae 
• Anotylus rugosus 
• Drusilla canaliculata, 
• Gabrius sp., 
• Staphylinus nitens, 
• Othius sp., 
• Oxypoda sp., 
• Philonthus lepidus, 
• Quedius molochinus,  
• Tasgius melanarius, 
• Zyras limbatus, 
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 Vrubounovití – Scarabaeidae 
• Ontophagus ovatus,  
• Valgus hemipterus, 

Krascovití  – Buprestidae  
• Anthaxia godeti,  

Kovaříkovití – Elateridae 
• Agriotes sputator,  
• Agrypnus murinus, 

Bradavičníkovití – Malachiidae 
• Malachius bipustulatus, 

Lesknáčkovití – Nitidulidae  
• Glischrochilus qudripunctatus 

Mandelinkovití – Chrysomelidae  
• Dřepčík rdesnový  Chaetocnema concina  
• Longitarsus sp., 

Nosatcovití – Curculionidae  
• Barypeithes mollicomus, 
• Miarus campanulae, 
• Otiorrhynchus ovatus, 
• Otiorrhynchus raucus, 
• Phyllobius arbirator, 
• Sitona humeralis, 
• Sphenophorus striatopunctatus, 

 
Blanokřídlí – Hymenoptera  

• Čmelák zemní  Bombus terrestris § 
• Mravenec   Formica sp.  § 
• Včela obecná  Apis mellifera     

 
Rovnokřídlí – Orthoptera  

• Marše obecná  Tetrix subulata, 
 
Ploštice – Heteroptera   

• Kněžice páskovaná Graphosoma lineatum italicum,  
 
Obratlovci 
Ptáci – Aves  

• Bažant obecný  Phasanius colchicus  
• Budníček  menší  Phylloscopus collybita  
• Havran polní    Corvus frugilegus  (zřejmě hnízdí v sousedním 

zámeckém parku) 
• Holub hřivnáč  Columba palumbus  (přelet) 
• Kavka obecná  Coleus monedula   (zřejmě hnízdí v sousedním 

zámeckém parku) 
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• Koroptev polní  Perdix perdix   § 
• Kos černý   Turdus merula  
• Krutihlav obecný  Jynx torquila  § (jen zaletuje za potravou) 
• Kukačka obecná  Cuculus canorus 
• Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 
• Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis 
• Pěnice podkřovní Sylvia curruca 
• Pěnice slavíková  Sylvia borin 
• Poštolka obecná Falco tinunculus   (zaletuje za potravou) 
• Rehek domácí  Phoenicurus ochruros   (zaletuje, hnízdí na budovách) 
• Slavík hajní Luscinia megarrhynchos § (zpěv u potoka) 
• Straka obecná   Pica pica 
• Strakapoud velký  Dendrocopos major  (zřejmě hnízdí v sousedním 

zámeckém parku, nedostatek doupných stromů v zájmovém území) 
• Strnad obecný  Embrezia citrinella 
• Špaček domácí  Sturnus vulgaris   (patrně jen zaletuje za potravou, 

nedostatek doupných stromů v zájmovém území, zřejmě hnízdí v sousedním zámeckém 
parku) 

• Vlaštovka obecná Hirundo rustica  § (jen zaletuje za potravou) 
 
Savci – Mammalia   

• Hraboš polní   Microtus arvalis 
• Zajíc polní   Lepus araneus 

 
§ – druhy zvláště chráněné (druhy ohrožené) podle novelizované vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
v návaznosti na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Na zájmovém území  převládají běžné druhy s širokou ekologickou valencí – eurytropní  (10 druhů 
z čeledi střevlíkovitých a 6 druhů z čeledi drabčíkovitých) a adaptabilní (1 druh z čeledi střevlíkovitých a 
1 druh z čeledi drabčíkovitých) , reliktní druhy na zájmovém území nebyly zjištěny. 

Ze zvláště chráněných bylo zjištěno 6 druhů ve skupině ohrožených, a to čmelák zemní (Bombus 
terrestris), mravenci r. Formica, slavík obecný (Luscinia megarrhynchos), koroptev polní (Perdix 
perdix), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica). Sledovanou plochu jako 
hnízdní biotop s určitostí nevyužívá vlaštovka a krutihlav, vliv záměru na tyto  druhy lze vyloučit.  

 
§ koroptev polní (Perdix perdix) 

Na lokalitě byl zjištěn jeden pár koroptve polní. Realizací  záměru pár koroptve bude nucen se 
přesunout do volného prostoru polí na západě až severozápadě. Vlastní záměr tak nebude znamenat 
zásah do přirozeného vývoje druhu, protože vhodný biotop pro koroptev je v širším okolí podstatně 
rozsáhlejší než plocha záměru.  V kontextu kumulace vlivu intenzivní stavební činnosti v rámci Prahy a 
jejího nejbližšího okolí, která je (správně) směrována na ruderální plochy, ale i na zemědělskou půdu, 
je třeba počítat s tím, že početnost stávající populace koroptve na území  Prahy se zřejmě změní 
(sníží). 

 
§ mravenci r. Formica. 

Hnízdo mravenců r. Formica na lokalitě nebylo nalezeno. Je možné, že se jedná o druh, který 
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nevytváří kupovitá hnízda, která lze nalézt jen velmi obtížně nebo se hnízda nachází mimo území 
dotčené výstavbou nebo je velikost populace na zájmové ploše tak malá, že nalezení hnízda je 
nereálné. Mravenci rodu Formica jsou podle aktuálního rozšíření poměrně hojní, běžně osídlují v rámci 
Prahy druhotná stanoviště. S ohledem na menší prostorové nároky lze předpokládat, že se druh udrží 
v pásu biokoridoru podél Mratínského potoka., popř. na okrajích zemědělských pozemků za hranicemi 
zájmového území. Zásah neovlivní regionální populaci mravenců. Součástí projektu záměru by mělo 
být i vytvoření vhodných nových podmínek na okrajích pozemku. Je možné realizovat kamenné snosy 
prosypané zeminou, vhodné je využít např. navrženého zemního valu.   
 

§ čmelák zemní (Bombus terrestris) 

U čmeláka zemního je hnízdění s ohledem na charakter a velikost zájmové plochy možné. Konkrétní 
hnízdo ale nebylo nalezeno (pravděpodobnost nalezení malého hnízda je velmi malá). Čmeláci rodu 
Bombus jsou podle aktuálního rozšíření poměrně hojní, osídlují běžně druhotná stanoviště i v okolí 
záměru mají řadu hnízdních i potravních příležitostí. Parametry na zvláštní ochranu v současnosti 
zřejmě nesplňují a z hlediska regionální populace čmeláků nebudou záměrem výrazně dotčeni. Lze 
předpokládat, že se v území udrží i po výstavbě. Je možné že zahnízdí (nebo dokonce již hnízdí) např. 
v příkrých svazích hlubokých odvodňovacích kanálů v již dokončené části sídliště. Případné nalezení 
hnízda a záchranný transport není zřejmě reálný.  
U čmeláka zemního je hnízdění pravděpodobné s ohledem na charakter a velikost zájmové plochy. 
Konkrétní hnízdo rovněž nebylo nalezeno (pravděpodobnost nalezení hnízda je velmi malá). Čmeláci 
rodu Bombus jsou podle aktuálního rozšíření poměrně hojní, osídlují běžně druhotná stanoviště, 
parametry na zvláštní ochranu v současnosti zřejmě nesplňují. Lze předpokládat, že se v území udrží i 
po výstavbě. Je možné, že zahnízdí např. v příkrých svazích hlubokých odvodňovacích kanálů v již 
dokončené části sídliště. Záchranný transport hnízda není zřejmě technicky řešitelný. Proto 
doporučujeme zahájit zemní práce v polovině září po vylétnutí samečků a samiček z hnízda tak, aby si 
samičky pro přezimování vybraly území mimo budoucí staveniště. 
 

• slavík obecný (Luscinia megarrhynchos)  
Slavík obecný je v Praze nehojně hnízdícím pěvcem, preferuje břehové porosty v okolí potoků a 
vodních ploch, doklady o hnízdění jsou i pro některé parky. V blízkosti sledované plochy byl slavík 
zjištěn v křovinách a břehových porostech Mratínského potoka, přičemž velký význam má navazující 
zámecký park a dva rybníky v těsném sousedství. 
Realizace záměru nebude znamenat přímý zásah do hnízdního biotopu slavíka obecného. Břehové 
křoviny se nacházejí v pásu lokálního biokoridoru vymezeného podél Mratínského potoka, kde 
zástavba již realizována nebude.  
Vliv záměru se může projevit zvýšenou intenzitou vyrušování, která pokud překročí únosnou mez, 
může mít za následek odstěhování slavíka obecného z lokality. Zvýší se zřejmě také koncentrace 
predátorů (koček). Odstup navržených objektů od vodoteče je cca 35-40 m, v západní části areálu 
(objekty T a S) je odstup více něž 50 m, v této části je jižně od objektů  T  a S navržen zemní zpevněný 
val (výšky 9,5 m). Jižní část valu bude tvořena neprostupnou stěnou z drátokamenných košů s 
teráskami (systém greenterramesh s ozeleněním osevem a výsadbami). Severní svah bude šikmý 
(schůdný).  
Obslužná doprava je vedena na sever (tj. na opačnou stranu od biotopu slavíka) a dále pokračuje po 
hlavní komunikaci u východního okraje areálu. Výhledově je uvažováno propojení z jihozápadního rohu 
zájmové plochy na jih přes Mratínský potok. Tento záměr však není v této zprávě  posuzován, bude 
případně součástí samostatného posouzení.   
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Trvalou existenci slavíka obecného považujeme za reálnou, opatření jsou popsána v biologickém 
průzkumu v příloze Oznámení.  
 
 

3.2.6 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí 
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti 
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb a 
nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a 
minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících 
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 
Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) vychází z ÚTPM MMR a MŽP ČR pro 
vymezování regionálního a nadregionálního ÚSES ČR (1996). Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které udržují v území přírodní 
rovnováhu. 
ÚSES je navrhován tak, aby se vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je vzájemně propojují a 
interakčních prvků. ÚSES má zabezpečit uchování, případně rozhojnění genofondu rostlin a živočichů 
přírodních společenstev a umožnit jim migraci v daném území. 
 
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci 
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů. 
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.  
 
Nadregionální a regionální ÚSES 
Základním skladebním prvkem ÚSES v širším okolí je nadregionální biokoridor (NRBK) K 59 – Údolí 
Vltavy - Štěchovice, kterým je tok řeky Vltavy s břehovými porosty ( vodní, nivní osa a teplomilná 
doubravní), vzdálený v nejblíže 6,4 km jihozápadně od zájmového území. NRBK Vltavy prochází 
v tomto úseku převážně zastavěnou oblastí a nemá funkční břehové porosty. Na tuto kostru navazují 
další skladebné prvky ÚSES – vložená regionální biocentra (RBC). Zájmové území je situováno 3,4 km 
jihozápadně od  ochranného pásma NRBK K 59. 

Nejbližším regionálním biokoridorem (RBK) je převážně nefunkční směr propojení RBK ( RK 1147 až 
1150) z NRBC Vidrholec do NRBK K 59 s třemi vloženými vymezenými nebo určenými k vymezení 
RBC (RBC 1454 Vinořská bažantnice, RBC 1885 Čakovice a RBC 1462 Ládví) a tvoří významný 
severní směr a propojení ÚSES na území Prahy. Nejbližším úsekem tohoto RBK je úsek RBK 1148 
(dle ÚP hl. města Prahy RBK  R 4/35), který vede podél jižní hranice zájmového území po toku 
Mratínského potoka. Původní společenstvo střemchové jaseniny v nivě potoka odpovídá STG 2BC-C4, 
vzhledem k navýšení terénu  v blízkosti koryta potoka je nutno počítat  i s prvky habrových doubrav, 
STG 2B3. Řešení ÚSES respektuje stávající situaci potoka, a navazuje na úpravy Obytného souboru U 
zámeckého parku Čakovice. Maximálně zahrnuje stávající zeleň, tvořenou spontánními náletovými 
porosty (viz dendrologický průzkum). Ve stávajících porostech budou prováděny postupné probírky s 
cílem postupné eliminace nepůvodních druhů a preferencí stanovištně vhodných původních dřevin. 
Omezujícím faktorem je trasa stávajícího teplovodu a plynovodu vedená souběžně s potokem v území 
biokoridoru a biocentra. V této trase bude zachován původní stav, tj. nebudou zde prováděny nové 
výsadby. V plochách bez stávajících porostů v ochranném pásmu těchto inženýrských sítí bude 
udržován luční trávník, resp. ponechán spontánní bylinný porost.  
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Z RBC leží nejblíže zájmovému území ve vzdálenosti cca 1,5 km JV RBC 1885 Čakovice určené 
k vymezení o rozloze 30 ha se stávajícím vegetačním typem lesním.  
 
Lokální ÚSES 
Záměr respektuje územní systém ekologické stability, který je v těsném kontaktu se zájmovým 
územím. Kostra lokálního ÚSES v okolí uvažovaného záměru je tvořena jednak funkčním lokálním 
biocentrem (LBC)  L1/52 Zámecký park na RBK 1148 (R 4/35) který tvoří jižní hranici zájmového území 
zájmového území, a jednak nefunkčním lokálním biokoridorem (LBK) L4/251, který vede cca 150 m 
západně od zájmového území z RBK 1148 (R 4/35) severním směrem a u Třeboradic se stáčí 
k východu po toku Třeboradického potoka.  
 
Koncepce řešení prvků ÚSES  

 
Návaznost biokoridoru RBK 1148 (R 4/35) a biocentra L1/52 Zámecký park na sadové úpravy 
obytného souboru je řešena postupným přechodem použitých vegetačních prvků:  

• travnatá plocha s rozvolněnou výsadbou stromů 

• keřové skupiny 

• plochy s lokální dosadbou lesnických sazenic 

• stávající porosty 

V cílové podobě se bude jednat o souvislý vícepatrový porost vysoké zeleně s keřovým podrostem v 
celé šířce řešené části biokoridoru, tj. 18-20 m.  V návrhu je nutno respektovat ochranné pásmo 
stávajícího plynovodu a horkovodu. V ochranném pásu nebudou vysazovány nové dřeviny, stávající 
porost je zachován. Plochy retenčních nádrží na okraji biokoridoru budou zatravněny, se skupinovou 
výsadbou keřů na březích, resp. svazích. Ve vývoji porostů v biokoridoru se předpokládá významný 
podíl sukcesního vývoje v keřovém  a zejména v bylinném patru. Sukcesní vývoj bude usměrňován 
eliminací nevhodných druhů, což je otázka následného managementu a péče o prvky ÚSES. 
Na ploše biocentra Zámecký park bude použita plošná výsadba lesnickou technologií, tj. 
kontejnerovanými sazenicemi výšky 100-150 cm ve sponu 2,5x3 m, plocha meziřadí bude zatravněna 
lučním trávníkem. 
Obdobný charakter budou mít lokální dosadby lesnických sazenic, ovšem v nesouvislých plochách. 
Všechny výsadby v prvcích ÚSES budou výhradně složené z původních druhů dřevin ze společenstev 
habrových doubrav a luhů a olšin. Všechny travnaté plochy v prvcích ÚSES budou mít charakter 
extenzivních lučních trávníků. Na nově upravovaných plochách se provede zatravnění výsevem, na 
stávajících plochách úprav terénu budou maximálně šetřeny stanovištně vhodné bylinné porosty a 
eliminovány nevhodné invazní druhy (zlatobýl, topinambur, turan kanadský aj.). 

Sortiment dřevin pro nové výsadby vychází výhradně z původních společenstev střemchové 
jaseniny (Alno-Padion) a  habrových doubrav (Carpinion betuli). 

Stromy listnaté: 
Dub letní - Quercus robur, Tilia cordata - lípa srdčitá, Carpinus betulus - habr obecný, Betula alba - 
bříza bílá, Acer platanoides - javor mléč, Fraxinus excelsior - jasan ztepilý, Prunus padus - střemcha, 
Salix alba - vrba bílá, Salix fragilis - vrba křehká. 

Keře střední: 
Viburnum  opulus - kalina obecná, Corylus avellana - líska obecná, Lonicera xylosteum - zimolez 
pýřitý, Ribes alpinum - meruzalka horská, Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný, Cornus sanguinea - 
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svídá krvavá, Rosa canina - šípek, Salix caprea - vrba jíva. 
 
Celý řešený pozemek o výměře 74 493m2 obsahuje zelené plochy v dostatečné míře nejen mezi 

obytnými objekty, ale i ve své jižní části /ÚSES/ a ve východní části /plovoucí park navazující na zelené 

plochy v blízkosti zámeckého parku/.  

Celkové množství zeleně včetně ploch ÚSES a plovoucího parku je 48 537m2, což je 65% 

celkové plochy řešeného území. Nad rámec zeleně požadované výpočtem koeficientu zeleně, bude ve 

funkční ploše OB v rámci projektu navržen plovoucí park odpovídajících rozměrů, který svým 

umístěním logicky navazuje na plovoucí park obytného souboru „U Zámeckého parku“. Vznikne tak 

další veřejně přístupný prostor s parkovou úpravou, bezprostředně sousedící s čakovickým zámeckým 

parkem.  

 
3.2.7 Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky 

Zvláště chráněná území 
Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí 
vyhlášce č. 395/1992 Sb.  
Na území areálu se nevyskytují ani do něj nezasahují žádné chráněné části přírody (zvláště chráněné 
území, naleziště popř. chráněné stromy) ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění. Stejně tak nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Zájmová lokalita záměru není součástí chráněné oblasti, nejbližší CHKO v širokém okolí (Kokořínsko, 
Český Ráj a Křivoklátsko)  jsou vzdálené více než  25 km. Tyto CHKO nebudou realizací záměru 
negativně ovlivněny. 

V blízkém okolí lokality do okruhu cca 5 km se vyskytují tato zvláště chráněná území: 
• Národní přírodní památka (NPP) Letiště Letňany (75,17 ha) ustavena k 1. červnu 2005 

vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 184/2005 Sb., ve vzdálenosti cca 2,4 km 
jižně od zájmového území – nachází se na okraji pražských čtvrtí Letňany a Kbely, mezi 
areálem výstaviště PVA, budovanou stanicí metra Letňany a vojenským letištěm Kbely, 
předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu sysla obecného na 
travnaté ploše letiště Letňany. 

• Přírodní památka 748 (PP) Ládví (0,66 ha) ve vzdálenosti cca 4,2 km západozápadoseverně 
od zájmového území – opuštěný buližníkový lom se zachovalými sedimenty svrchnokřídového 
moře, zahrnuje přílivovou kapsu s ohlazeným kamenem dokládající, že ve druhohorách byl 
vrch Ládví ostrovem v moři. 

• Přírodní rezervace 750 (PR) Vinořský park  (34,07 ha) cca 4,6 km jihovýchodně od 
zájmového území –.fragment sporé vegetace skalních štěrbin svazu Androsacion vandellii na 
voštinové stěně budované cenomanskými pískovci, staré dubové porosty a mokřadní olšiny.  

• Přírodní památka 1122 (PP) Cihelna v Bažantnici (4,38 ha) ve vzdálenosti cca 4,7 km jižně 
od zájmového území – významný profil s bohatou fosilní flórou – jílovce albského až 
cenomanského stáří. 

• Přírodní památka 340 (PP) Prosecké skály (4,3 ha) ve vzdálenosti cca 4,8 km 
jihojihozápadně od zájmového území – byly vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem v roce 
1968, pískovcové skalní stěny s přirozenými i umělými jeskyněmi, na jižních svazích se 
vyskytují teplomilné rostliny.  
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• Přírodní památka 7 (PP) Bažantnice v Satalicích (15,68 ha) ve vzdálenosti cca 4,9 km 
jihojihovýchodněod zájmového území – území bylo státní přírodní rezervací vyhlášeno v roce 
1951 a rozkládá se na území katastru Satalice, smíšený les a ptačí sídliště 

 

Přírodní parky 

Přírodní park je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, 
poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné 
estetické a přírodní hodnoty. Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly 
zřizované pro omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z klidových oblastí se 
podle uvedeného zákona staly přírodní parky. 

V blízkém okolí zájmového území se nenachází přírodní park ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. V okolí do okruhu 10 km se nachází několik 
přírodních parků ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.: 

• Přírodní park 105 – Drahaň-Trója o rozloze 478,16 ha se rozkládá nejblíže ve vzdálenosti cca 
5,6 km západně od zájmového území byl vyhlášen roku 1990 (vyhláškou č. 8/90 Sb. NVP). 
Přírodní park se rozkládá na pravém břehu Vltavy od Jabloňky po severní hranici Prahy (dále k 
severu pak pokračuje jako přírodní park Dolní Povltaví). Zahrnuje část Trojské kotliny se 
strmými skalnatými srázy a přilehlá údolí (Draháňské, Čimické, Bohnické).  

• Přírodní park 210 – Dolní Povltaví o rozloze 1 043 ha se nachází ve vzdálenosti cca 6,4 km 
západozápadoseverně od zájmového území. Ustaven vyhláškou Okresního úřadu Praha-
východ a vyhláškou Okresního úřadu Mělník v roce 1994. Leží v Řipském bioregionu. Jedná se 
o harmonickou kulturní krajinu. Pro park je význačné výrazné údolí Vltavy. Nachází se severně 
od Prahy, na pravém břehu Vltavy. Území tvoří mírně zvlněná Pražská plošina, proříznutá 
hlubokým, strmým údolím Vltavy s mohutnými skalními výchozy, které zde má charakter 
kaňonu, Vltava tu tvoří velké meandry.  

• Přírodní park 110 – Klánovice-Čihadla o rozloze 2 222,8 ha se rozkládá nejblíže ve vzdálenosti 
cca 6,4 km jižně od zájmového území na pravém břehu Vltavy a byl vyhlášen roku 1991 
(vyhláškou č. 3/91 Sb. HMP). Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex 
Klánovických lesů (pokračující i mimo hranice Prahy a přírodního parku) s relikty několika 
zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj, osou východní části je 
Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky. 

 

Lokality soustavy NATURA 2000 

NATURA 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných 
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, 
rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, 
vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy lokalit 
NATURA 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice 
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). 
Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních 
stanovišť mají být lokality soustavy NATURA 2000 vymezeny. 
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Ptačí oblasti 
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenalézá žádná vyhlášená ptačí oblast. Nejblíže 
zájmovému území leží Ptačí oblast Křivoklátsko: 

• Ptačí oblast Křivoklátsko – vzdáleno od zájmové lokality cca 37 km západozápadojižním 
směrem rozloze 31 932,13 ha se rozkládá v celku Křivoklátské vrchoviny, středem protéká 
hluboko zaříznutý tok Berounky, až téměř kaňonovitý ráz mají údolí jejich přítoků. 

 

Evropsky významné lokality 
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenalézá žádná evropsky významná lokalita, 
nejbližšími EVL v okruhu 5 km jsou: 

• Evropsky významná lokalita Praha-Letňany  – kód lokality CZ0113774, jižně od zájmového 
území (cca 2,4 km), o rozloze 75,17 ha,  je území sportovního letiště na území hlavního města 
Prahy, městská část Praha 18 – Letňany,  Biotou je pravidelně sečený trvalý travní porost, 
část vegetace lze přiřadit k biotopu mezofilních ovsíkových luk (svaz Arrhenatherion a 
vzhledem k časté seči, vlivu sešlapu a pojezdu přecházejí tyto porosty místy k vegetaci 
narušovaných trávníků a pastvin. Porosty jsou druhově poměrně chudé, vyskytují se pouze 
běžné druhy. Jediným poněkud vzácnějším druhem je teplomilný ruderální druh Nepeta 
catharia. Předmětem ochrany na lokalitě nejpočetnější populace sysla obecného v ČR (v 
současnosti evidováno celkem 26 lokalit). 

 
 

3.2.8 Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny 
utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. VKP jsou vymezeny ve dvou 
rovinách. Za VKP ze zákona se prohlašují veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní 
nivy. Registrovaným VKP se může stát jiná část krajiny, zejména mokřad, stepní trávník, remíz, mez, 
trvalá travní plocha, naleziště nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, výchoz či odkryv 
nebo i cenná plocha porostů v sídelním útvaru, kterou může být i historická zahrada nebo park 
(historické zahrady a parky mohou být zároveň nemovitou památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči v platném znění). Podmínky pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o registraci. 

Významné krajinné prvky ze zákona se převážně kryjí se skladebnými prvky ÚSES. Specifikace a 
popis prvků ÚSES je v kapitole  Územní systém ekologické stability. 

Dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nejsou v místě posuzovaného záměru a jeho okolí zaregistrovány ani 
navrženy k registraci žádné významné krajinné prvky a realizací stavby nebudou negativně ovlivněny 
žádné významné krajinné prvky v okolí lokality posuzovaného záměru. 
 
 

3.2.9 Krajina a krajinný ráz 

Základní typologie krajin, vychází z definice 3 účelově krajinných typů, a to: 

• Typ A: krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně antropogenizovaná), s 
dominantním až výlučným výskytem sídelních a industriálních nebo agroindustriálních prvků. 
Tento typ krajiny zaujímá cca 30 % území České republiky; 
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• TYP B: krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem (harmonická), s masovým 
výskytem přírodních a agrárních prvků a s plošně omezeným výskytem industriálních prvků. 
Tento typ krajiny zaujímá cca 60 % území České republiky; 

• Typ C: krajina s nevýraznými civilizačními zásahy (relativně přírodní), s dominantním 
výskytem přírodních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 10 % území České republiky. 

Každá z těchto kategorií je dále dělena na 3 podkategorie podle kvalitativních ukazatelů: 

+  ...................  zvýšená hodnota 
0  ...................  základní hodnota 
-  ....................  snížená hodnota 

Kombinací obou charakteristik vzniká celkem 9 typů krajin. Lokalitu posuzovaného záměru lze ve 
smyslu uvedeného členění zařadit rámcově do typu (A-). V případě posuzovaného záměru se jedná o 
velmi intenzivně využívanou krajinu, která spadá do kategorie pro území s koeficientem ekologické 
stability (KES) do 0,4. 

Lokalitu posuzovaného záměru lze zařadit dle krajinných typů ČR do kategorie 1Z1. Z hlediska typu 
krajin dle využití území se záměr nachází v kategorii Zemědělské krajiny, z hlediska typu sídelních 
krajin je záměr zařazen do kategorie Staré sídelní typy Hercynica a z hlediska typu krajin podle reliéfu 
spadá uvažovaný záměr do Krajiny plošin a pahorkatin. 

Z hlediska úrovně životního prostředí dle Atlasu ŽP a obyvatelstva je zájmové území záměru situováno 
do třídy V.- prostředí extrémně narušené. 

Okolní krajina je výrazně ovlivněna související zástavbou a místními komunikacemi. Jde o běžný 
krajinný typ a původní krajinný ráz je zde zcela setřen. Celkově se tedy krajinný ráz zájmového území 
pro realizaci záměru za typické městské prostředí výrazně ovlivněné významnými změnami, bez 
dochovaného krajinného rázu a s nejnižším stupněm ochrany. 

Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr bude navazovat na zastavěné území k stávajícím budovám, 
lze považovat vliv posuzovaného záměru na okolní krajinu jako bezvýznamný. 
 
 

3.2.10 Architektonické a historické památky, archeologická naleziště 

V okolí zájmového území posuzovaného záměru se nachází významné kulturní památky. V nejbližším 
okolí se jedná o tyto: 

• Čakovický zámek – Nenápadný zámeček ležící hned vedle budov Čakovického cukrovaru 
dala přestavět (1773-85) ze starší tvrze jeho tehdejší majitelka Antonie s Klebelsberku, rozená 
Krakovská z Kolovrat. V druhé polovině 19. stol. byl zámek ještě jednou upravován. Zámecký 
objekt má podkovovitý půdorys a některé přízemní místnosti jsou sklenuty plackami, jež 
oddělují valené pásy. V zámku v současné době sídlí Městská část Praha – Čakovice. Při 
zámku jsou hospodářské budovy.  Kolem těchto zámeckých i hospodářských objektů mezi 
cukrovarem a zámkem se rozprostírá anglický park, který byl využíván mimo jiné i 
hospodářsky - jako ovocný sad. 

• Kostel sv. Remigia v Čakovicích – Dřívější malý románský kostelík (1352) a pozdější barokní 
kostel (1735) proměnil v novorománskou stavbu na půsorysu kříže K. Scheiner v letech 1878 
až 1881. Později (1904) byla přistavěna ještě křestní kaple architekta K. Hilberta. Nad 
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vchodem uvidíte mozaiku K. Klusáčka, který vytvořil i malbu v kostele. Jako  jediný v Čechách 
je zasvěcen svatému Remigiovi. 

• Kostel Panny Marie v Třeboradicích – Gotický objekt z 1. poloviny 14. století,  barokní 
přestavba byla provedena v 18. století stavitelem Matějem Hummelem.  

Žádná z uvedených památek a objektů nebude realizací posuzovaného záměru dotčena.  

Archeologická naleziště 
V území ani v jeho blízkosti nejsou známy žádné archeologické nálezy. Vzhledem k umístění záměru 
do oblasti hojně historicky a prehistoricky osídlené (jedná se o velmi starou sídelní oblast osídlenou 
pravděpodobně již od neolitu) nelze výskyt archeologického nálezu úplně vyloučit. Vzhledem 
k využívání zájmového území v minulosti, kdy již před více než 100 lety byly na zájmovém území 
vybudovány odkalovací nádrže a po zavezení území navážkami po skončení jejich provozu, je 
pravděpodobnost odkrytí archeologického nálezu značně snížena. Z hlediska archeologického je 
povinnost respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických výzkumů a nálezů 
(zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 

3.2.11 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Ložiska nerostných surovin 
Podle mapového podkladu GEOFONDU mapy ložiskové ochrany – Surovinový informační systém 
(SURIS) se v zájmovém území záměru ani v jeho okolí nenachází žádné registrované zdroje 
nerostných surovin. 

Poddolovaná území 
Dle Registru poddolovaných území (MŽP ČR - Geofond ČR, mapa LNS ČR) se v zájmovém území 
záměru ani v jeho okolí nenacházejí poddolovaná území. Tato území jsou vymezená dle Registru 
poddolovaných území (MŽP ČR prostřednictvím Geofondu ČR, 1996). Registr představuje informační 
soustavu, která upozorňuje na skutečnost, že na vymezených plochách existovala nebo existuje 
hornická činnost, jejíž výsledky se mohou projevit na povrchu. Poddolovaným územím se rozumí 
každé území, ve kterém byla hloubena nebo ražena hlubinná důlní díla. 
 
 

3.2.12 Ochranná pásma 

Zájmové území pro realizaci záměru nespadá do žádného ochranného pásma vodních zdrojů ani do 
CHOPAV. 
Zájmové území záměru neleží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru (NRBK) Údolí Vltavy – 
Štěchovice , ale  ve vzdálenosti 3,4 km jihozápadně od  ochranného pásma NRBK K 59. 

Zájmové území posuzovaného záměru se nenachází v ochranném pásmu železnice, jehož hranice 
jsou vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje. 

V jižní části zájmového území, souběžně s tokem Mratínského potoka prochází stávající vedení 
horkovodu a středotlakého plynu. Ochranná pásma budou pozemními stavbami respektována. Po levé 
straně Mratínského potoka je v souběhu s budoucí staveništní komunikací veden STL plyn, v křížení 
s touto komunikací na pravé straně potoka pak VTL plyn. Tato potrubí budou ochráněna po dobu trvání 
provizorní staveništní komunikace podle požadavků Pražské Plynárenské, a.s. Realizací záměru 
vzniknou nová ochranná pásma podél vedení sítí (elektro, horkovod, vodovod, kanalizace) a ochranné 
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pásmo kolem dočasné ČOV. 
 
 

3.2.13 Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 

Zájmové území se nachází v městské části Praha Čakovice,  v katastrálním území Čakovice a 
Třeboradice.  
 
Vymezené území je z hlediska funkčního členění dle Územního plánu hl.m. Prahy definováno 
převážně funkčním využitím OB, v malé části pak ZMK. Záměr výstavby obytného souboru 
s navazující parkově upravenou zelení je tedy nejvhodnějším možným využitím předmětného území.  
Návrh plně respektuje funkční členění podle platného územního plánu. Součástí návrhu jsou bytové 
domy s pronajímatelnými nebytovými prostory – obě tyto funkce jsou v ploše OB stanoveny v popisu 
funkčního využití : „stavby pro bydlení, ..., obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy v rámci staveb 
pro bydlení /pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí/“. Oznámení EIA je v souladu 
s předchozím stupněm dokumentace – studií Obytný soubor Čakovický Park, zpracovanou v období 
únor-říjen 2008. 
 
Parametry stanovené kódem využití území E jsou splněny: 
 
Celková plocha stavebního místa:    74 493 m2 
Plocha pozemků v ploše OB:     58 897 m2 
KPP:       1,1 
Maximální kapacita funkční plochy (58 897*1,1):  64 786 m2 HPP 
 
Předpokládaný počet bytů:    cca 773 bytů 
Hrubá podlažní plocha bytových podlaží:   cca 64 140 m2 
Hrubá podlažní plocha občanského vybavení:  cca      570 m2   
Navržená hrubá podlažní plocha celkem:   cca 64 710 m2 

 
Skutečná hrubá podlažní plocha: 
 

HPP jednotlivých objektů 

A  4232,50 m2 

B  2330,90 m2 

C  4115,80 m2 

D  2329,20 m2 

E  3648,70 m2 

F  2863,90 m2 

G  3238,50 m2 

H  3625,80 m2 

I  3937,80 m2 

J  2466,90 m2 

K  2396,90 m2 

L  2902,10 m2 
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M  4378,10 m2 

N  6706,10 m2 

P  2746,30 m2 

R  3228,80 m2 

S  4800,50 m2 

T  4191,20 m2 

Celkem  64 140,0 m2     

Podlažnost = celková HPP : zastavěná plocha 

/celková HPP - HPP bytových podlaží a občanského vybavení,  

zastavěná plocha – plocha půdorysného řezu budovy vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí 

v 1.np zvětšená o plochu všech vykonzolovaných prvků, umístěných níže než 3m nad terénem nebo 

přesahující přes vnější obvod svislé konstrukce více jak 1,2m/64 710 / 13 746 = 4,7, tj. 5 

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy definuje následující: 

OB – ČISTĚ OBYTNÉ - území sloužící pro bydlení 

Funkční využití:  
• Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské 

školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče. Zařízení pro neorganizovaný sport, 
obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení 
potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Doplňkové funkční využití: 
• Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 

nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné 
plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou 
funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití: 
• Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní 

vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení 
při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného 
stravování, nerušící služby místního významu. Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské 
integrované dopravy (dále jen PID). Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské 
činnosti, sběrny surovin. 

Tab. č. 24: Míra využití území dle Metodického pokynu k ÚP SÚ hl. m. Prahy 
SMĚRNÁ ČÁST  INFORMATIVNÍ ČÁST  
KÓD MÍRY  VYUŽITÍ  
ÚZEMÍ  

KPP KZ PODLAŽNOST KZP POZNÁMKA  

0,15 ≤ 2 0,55 stavby pro podnikání 
0,35 3 0,37 činžovní vily1, (viladomy) 

0,45 4 0,28 
činžovní vily1, rozvolněná zástavba 
městského typu2 

E 1,1 

0,5 5+ 0,22 
činžovní vily1, rozvolněná zástavba 
městského typu2 
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1ČINŽOVNÍ VILA je samostatná obytná stavba na vymezeném pozemku zpravidla oploceném, o více než 3 bytových  

jednotkách, nepřevyšující 4 nadzemní podlaží. 
2 ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je území, ve kterém jsou umístěny samostatné stavby, skupiny staveb, 

nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu. 

 
Požadovaný koeficient zeleně (KZ) pro území OB – E je 0,5 bude podle projektu splněn: 
Plocha pozemku území bez  plochy určen é pro RBK  58 897,0 m2   
Požadovaná plocha zeleně dle ÚP      29 448,5 m2    
Výpočet zeleně vychází ze známé celkové plochy pozemků ve funkční ploše OB. Od ní odečítá plochy 
domů včetně suterénů, plochu chodníků, komunikací, plochu plovoucího parku, které se do výpočtu 
zeleně nezapočítává, a plochu pro popínavou zeleň. Výsledný rozdíl udává plochu zeleně na rostlém 
terénu. 
Do výpočtu nejsou zahrnuty přesně podle metodiky plochy ÚSES ani plovoucího parku.  
 
Tab. č. 25: Zeleň na ploše OB – E : 

Typ zeleně 
Plocha zeleně 

(m2) 
Zápočet plochy zeleně  

dle MP 

Započitatelná plocha 
zeleně 
(m2) 

Zeleň na rostlém 
terénu (stromy a keře 
v trávníku) 

28 814 100 % 28 814 

Ostatní zeleň – na 
konstrukci stropu 1.NP 
Zelené střechy s 
mocností vegetačního 
souvrství  > 0,3 m 

2 119 20 % 424 

Ostatní zeleň  - zelené 
střechy s mocností 
vegetačního souvrství  
> 0,9 m 

746 50 % 373 

Ostatní zeleň - 
Popínavá zeleň na 
rostlém terénu 

     180 600 %  1 080 

Celkem   30 691 
 
Požadovaná plocha zeleně na rostlém terénu (75%) je splněna, výpočtem vychází 93,8 %.  
Skutečná plocha zeleně je vyšší než požadovaná plocha o 1 242,5 m2. 
 
Celý řešený pozemek o výměře 74 493m2 obsahuje zelené plochy v dostatečné míře nejen mezi 

obytnými objekty, ale i ve své jižní části /ÚSES/ a ve východní části /plovoucí park navazující na zelené 

plochy v blízkosti zámeckého parku/. Při výpočtu požadovaných ploch zeleně podle územního plánu při 

uvažovaném koeficientu KPP 1,1 je rezerva v zeleni ve funkční ploše 1243 m2, z toho je 98% zeleně 

na rostlém terénu, přičemž do tohoto výpočtu nejsou zahrnuty přesně podle metodiky plochy ÚSES a 

plovoucího parku.  
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Celkové množství zeleně včetně ploch ÚSES a plovoucího parku je 48 537m2, což je 65% celkové 

plochy řešeného území. Nad rámec zeleně požadované výpočtem koeficientu zeleně, bude ve funkční 

ploše OB v rámci projektu navržen plovoucí park odpovídajících rozměrů, který svým umístěním 

logicky navazuje na plovoucí park obytného souboru „U Zámeckého parku“. Vznikne tak další veřejně 

přístupný prostor s parkovou úpravou, bezprostředně sousedící s čakovickým zámeckým parkem.  

V návrhu sadových úprav jsou vzrostlé stromy a keře vsazeny do zatravněných částí pozemku.  Zeleň 
mezi domy (na funkční ploše OB) plynule přechází do zeleně kolem Mratínského potoka, která je 
součástí ÚSES.  

Posuzovaný záměr je tedy situován do území, které dle územního plánu odpovídá navrhované aktivitě 
a bude splňovat limity prostorového využití území dané územním plánem.  
 
 

3.2.14 Jiné charakteristiky životního prostředí 

Hluk 

Zájmové území pro realizaci posuzovaného záměru se nachází v městské části Prahy - Čakovice, v 
katastrálním území Čakovice. Území se nachází severně od Mratínského potoka a v těsné blízkosti 
obytného souboru „U zámeckého parku“. V současné době se jedná o rozsáhlou nezastavěnou plochu.  
Sledovaná lokalita je zatížena převážně hlukem z automobilového provozu na ulici Schoellerova a 
Tryskovická a hlukem z provozu na železniční trati (Praha – Neratovice).  
Dále je daná lokalita částečně zatěžována hlukem z provozu provozovny BAUMIT. Ostatní zdroje 
hluku jsou nevýznamné. Z hlediska zátěže z provozu Baumit bylo provedeno měření hladin 
akustického tlaku A (viz protokoly měření uvedené v citované hlukové studii, která je uvedena jako 
samostatná příloha této dokumentace). Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického  tlaku A jsou 
hluboce  podlimitní, tj. v denní době nižší  než 50 dB/A/  (rezerva přes 10  dB/A/) a v  noční době 
nižší než 40 dB/A/ (rezerva přes 5 dB/A/). 
 

Území hustě zalidněná 
Posuzovaný záměr se nachází v městském obvodu Praha 9, v městské části Praha - Čakovice, v 
katastrálním území Čakovice. Rozloha městské části je 1 019 ha a počet obyvatel je celkem 8 121 
obyvatel. Hustota obyvatelstva na území městské části Prahy 18 je 797 obyvatel/km2. 
 
 
 

4 ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

4.1 Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

4.1.1 Vlivy na obyvatelstvo 

OVZDUŠÍ 
V rámci řešené stavby vzniknou nové zdroje znečišťování ovzduší, kterými bude pouze navazující 
doprava. V rozptylové studii jsou vypočítány imisní příspěvky dominantních škodlivin emitovaných 
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z automobilové dopravy, kterými je oxid dusičitý, suspendované částice PM10, benzen a benzo-a-
pyren. 
Hodnocení vzniklé imisní zátěže je zde provedeno formou hodnocení zdravotních rizik. 
 
Oxid dusičitý 
 
Z hlediska lidského zdraví je zřejmě nejvýznamnější ze sumy oxidů dusíku oxid dusičitý. 
Monitorováním venkovního ovzduší byly zjištěny v České republice maximální hodinové imisní 
koncentrace oxidu dusičitého za posledních publikovaných 5 let v rozmezí 24 µg/m3 na pozaďových 
přírodních stanicích až po např. 349 µg/m3 na imisní stanici v Praze 2 Legerova ulice. Imisní 
koncentrace převyšující hodinový imisní limit 200 µg/m3 byly naměřeny ve městech především na 
dopravních stanicích. Uvnitř budov však mohou k individuální expozici významně přispívat např. 
plynové spotřebiče nebo cigaretový kouř. V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého  se 
pohybují naměřené průměrné roční imise oxidu dusičitého za poslední čtyři roky na imisních stanicích 
publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění ovzduší v datech) v rozmezí 5 až maximálně 84 µg/m3 . 
 
Při vdechování může být absorbováno 80 až 90 % oxidu dusičitého. Významná část vdechnutého 
oxidu dusičitého je odstraněna z nosohltanu; proto při změně dýchání nosem na dýchání ústy lze 
očekávat zvýšené pronikání oxidu dusičitého do dolních cest dýchacích. Studie řízených expozic u lidí 
uvádějí smíšené a vzájemně rozporné výsledky týkající se respiračních účinků u astmatiků a 
normálních jedinců exponovaných oxidu dusičitému při koncentracích v rozsahu 190 až 7520 µg/m3. 
Ačkoliv v základních souborech zdravotních údajů zůstávají nejistoty, pravděpodobně nejcitlivějšími 
subjekty jsou astmatičtí pacienti. 
 
Z řady studií vyplývá, že specifická imunitní obrana u lidí (např. alveolární makrofágy) může být oxidem 
dusičitým změněna. Akutní expozice (řádově v hodinách) nízkým koncentracím oxidu dusičitého jen 
zřídka vyvolají pozorovatelné účinky. Chronické a subchronické expozice (měsíce a týdny) nízkým 
koncentracím oxidu dusičitého však způsobují řadu poškození včetně změn plicního metabolismu, 
struktury a funkce, zvýšení vnímavosti k infekcím plic a změn podobných emfyzému.  
 
Dosud nebylo popsáno, že by oxid dusičitý způsoboval maligní tumory, mutagenezi nebo teratogenezi. 
Za normálních fyziologických podmínek nebyly získány žádné důkazy o tvorbě potenciálně 
karcinogenních nitrosaminů. 
  
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány 
zdravotně nepříznivé účinky)  koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této 
části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. Skupina expertů 
WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL použila 
míru nejistoty 50 % a tak dospěla u  NO2  k doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 µg/m3.  
 
WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2   40 µg/m3.  Zdůrazňuje 
se přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici 
prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.  
 
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností 
stanovená Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 µg/m3.   
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Pro oxidy dusíku je stanovena hodnota přípustného expozičního limitu v nařízení vlády 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, která činí 10 mg/m3. 
 
Přímo v řešené lokalitě není umístěna žádná imisní stanice, která by kontinuálně monitorovala imisní 
koncentrace škodlivin v ovzduší. Nejbližší imisní stanicí je  stanice AKOBA Pha8-Kobylisy umístěná 
ve vrcholové poloze v areálu ČSAV 500 m od hlavní komunikace. Jedná se o pozaďovou stanici 
umístěnou v předměstské obytné zóně. Vzdálená je cca 4,5 km od zájmové lokality. Umístění imisních 
stanic ve vztahu k zájmové lokalitě je patrné z následujícího obrázku.  
 

 

 
Imisní stanice Kobylisy       zájmová lokalita 
 
Naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého spolu s příslušným imisním limitem jsou 
uvedeny v následující tabulce: 
 
Tab.č. 26:  Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m3) 
Imisní stanice Rok Nejvyšší hodinová 

imise 
IHh = 200 

19.nejvyšší hodinová 
imise 

 

Průměrná roční imise 

IHr = 40 

2003 193 117,0 31,4 
2004 136 104,6 28,2 

Kobylisy 

2005 128 98,5 27,7 
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Imisní stanice Rok Nejvyšší hodinová 
imise 

IHh = 200 

19.nejvyšší hodinová 
imise 

 

Průměrná roční imise 

IHr = 40 

2006 139 121,3 29,1 
2007 109 95,6 25,5 

 
Naměřené maximální hodinové průměry na imisní stanici v Kobylisích se pohybují za posledních 5 let 
v rozmezí 109 až 193 μg/m3. Naměřené průměrné roční imise NO2 splňují stanovený imisní limit roční 
také s velkou rezervou.  
Z modelového hodnocení kvality ovzduší hlavního města Prahy (model ATEM) zpracovaného mj. pro 
průměrné roční imise oxidu dusičitého vyplývá, že v posledním publikovaném roce 2006 spadají 
průměrné roční imise NO2 v řešené lokalitě do  rozmezí 15 až 20 µg/m3. 
 
V rozptylové studii jsou zvoleny referenční body reprezentující právě místa imisně nejzatíženější 
obytné zástavby. Jedná se konkrétně o referenční body uvedené spolu s imisními příspěvky řešené 
stavby v následující tabulce. 
 
Tab. č. 27: Výsledné imisní příspěvky oxidu dusičitého ve zvolených referenčních bodech 
 příspěvek k maximální hodinové imisi 

(μg/m3) 
příspěvek k průměrné roční 

imisi (μg/m3) 

OS Čakovický park bud. A 0,40 0,044 

OS Čakovický park bud. R 0,50 0,054 

OS Čakovický park bud. E 0,39 0,043 

OS U Zámeckého parku  0,29 0,036 

RD Šírcova 754/8 0,21 0,029 

RD Schoellerova 764/2 0,17 0,023 

BD „Kopretina „ 0,33 0,032 
 
Vypočítané maximální hodinové imise oxidu dusičitého se týkají extrémně nepříznivých podmínek, 
které nastanou v každém referenčním bodě jindy, např. za jiného směru větru. Tyto hodnoty spolu 
s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví. 
Naopak hodnoty naměřených průměrných imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám mají 
vztah k riziku chronických účinků na zdraví. 
 
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických 
akutních i chronických účinků. 
 
Charakterizace rizika akutních toxických účinků 
V zhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií, kdy 
nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku a 
především oxidu dusičitého stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky. 
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou 
plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity 
dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3. 
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Naměřené maximální hodinové imisní koncentrace na stanici v Kobylisích vzdálené od řešené lokality 
cca 4,5 km, která je pozaďovým typem imisní stanice umístěným v předměstské obytné zóně, se 
v posledních pěti letech pohybuje v rozmezí 109 až 193 μg/m3.  
Příspěvek řešeného záměru k této naměřené imisní zátěži maximálními koncentracemi činí v místech 
nejbližší obytné zástavby 0,17 až 0,50 µg/m3. Vzhledem k tomu, že se jedná o maximální možné 
teoreticky vypočítané příspěvky k maximálním hodinovým imisím, které nastanou za extrémně 
nepříznivých podmínek, zahrnuje tento odhad dostatečnou rezervu pro případné další navýšení 
z dalších pozaďových zdrojů emisí NO2. Předpokládané maximální hodinové imise pozadí, které autor 
rozptylové studie odhaduje pod 135 µg/m3 navýšené o příspěvek na úrovni řádově desetin µg/m3 jsou 
významně nižší než zmíněná koncentrace 400 µg/m3 spojená s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí 
a reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučená 
experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. 
 
Charakterizace rizika chronických toxických účinků 
Na nejbližší imisní měřící stanici v Kobylisích vzdálené od řešené lokality necelých 5 km činila 
průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v posledním publikovaném roce 2007 25,5 μg/m3. 
Autor rozptylové studie odhaduje tuto hodnotu v pozadí v rozmezí 27 až 28 μg/m3. 
 
K částečné kvantifikaci rizika výskytu některých nepříznivých zdravotních projevů u exponované 
populace doporučují Vít a Michalík v metodickém přístupu k hodnocení zdravotních rizik ze silniční 
dopravy použít predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala norská autorka Aunanová. Podle 
epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy (jako 
chronický kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek) vyskytují v cca 3 %, astmatické respirační 
symptomy ve 2 %. V případě astmatických respiračních obtíží se jedná o spolupůsobení znečištěného 
ovzduší spolu s dalšími faktory jako jsou dráždivé látky ve vnitřním prostředí budov, studený vzduch, 
respirační infekce, výskyt alergenů atd. Z předpokládaného navýšení průměrných ročních imisních 
koncentrací lze usuzovat na nárůst frekvence výskytu těchto onemocnění dětí. 
Relativní riziko chronických respiračních syndromů je pak možné stanovit podle vztahu OR = exp(β.C), 
kde β je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088) a C je roční 
průměrná koncentrace NO2 v µg.m-3.  
Pro riziko výskytu astmatických respiračních symptomů má regresní koeficient hodnotu  β = 0,016 
(95% CI = 0,002 - 0,030) .   
 
K odhadu rizika chronických účinků NO2 byly do výpočtu v tabulkách č.1 a 2 dosazeny nejprve 
průměrné roční imise NO2 v pozadí dle rozptylové studie 28 μg/m3 a dále tyto hodnoty pozaďové imisní 
zátěže navýšené o výsledné průměrné roční koncentrace z rozptylové studie pro jednotlivé výpočtové 
body v místech obytné zástavby. Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
 
Tab. č. 28: Výskyt chronických respiračních syndromů u dětí v závislosti na roční průměrné koncentraci 

 IHr 
(µg.m-3) 

OR = exp (ß.C) Prevalence 
(%) 

Pozadí 28 1.1665 3.49942 

OS Čakovický park bud. A 28,044 1.1668 3.50026 

OS Čakovický park bud. R 28,054 1.1668 3.50046 

OS Čakovický park bud. E 28,043 1.1667 3.50024 
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 IHr 
(µg.m-3) 

OR = exp (ß.C) Prevalence 
(%) 

OS U Zámeckého parku  28,036 1.1667 3.50011 

RD Šírcova 754/8 28,029 1.1667 3.49997 

RD Schoellerova 764/2 28,023 1.1666 3.49986 

BD „Kopretina „ 28,032 1.1667 3.50003 
 
Tab. č. 29: Výskyt chronických astmatických syndromů u dětí v závislosti na roční průměrné 
koncentraci  

 IHr 
(µg.m-3) 

OR = exp (ß.C) Prevalence 
(%) 

Pozadí 28 1.5651 3.13021 

OS Čakovický park bud. A 28,044 1.5662 3.13242 

OS Čakovický park bud. R 28,054 1.5665 3.13292 

OS Čakovický park bud. E 28,043 1.5662 3.13237 

OS U Zámeckého parku  28,036 1.5660 3.13202 

RD Šírcova 754/8 28,029 1.5658 3.13166 

RD Schoellerova 764/2 28,023 1.5657 3.13136 

BD „Kopretina „ 28,032 1.5659 3.13181 
 
Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí by se měl podle výpočtu v současné době pohybovat 
na úrovni 3.5 %. Z případných 100 exponovaných dětí by tedy v průměru 3 až 4 mohly mít chronické 
respirační potíže, které by bylo možné přisuzovat znečištěnému ovzduší. Realizací řešeného záměru 
zůstane výskyt chronických respiračních symptomů u dětí na zhruba stejné úrovni. 
 
Výskyt astmatických syndromů u dětí by se měl podle výpočtu v současné době pohybovat na úrovni 
3.13 %. Z případných 100 exponovaných dětí by tedy v průměru 3 mohly mít astmatické potíže, které 
by bylo možné přisuzovat znečištěnému ovzduší. Realizací řešeného záměru zůstane výskyt 
chronických astmatických symptomů u dětí na zhruba stejné úrovni. 
 
Stávající průměrné roční imise NO2 v pozadí na úrovni maximálně cca 28 µg/m3 navýšené o imisní 
příspěvek řešeného záměru na úrovni maximálně setin µg/m3 jsou bezpečně pod hranicí doporučené 
limitní koncentrace WHO pro roční průměr 40 µg/m3. Imisní příspěvek na úrovni setin µg/m3 je 
z hlediska zdravotních účinků jako jsou chronické respirační a astmatické syndromy u dětí 
nevýznamný.  
 
Benzen 
Ovzduší představuje hlavní cestu vstupu benzenu do těla. V těle je absorbováno okolo 50% benzenu 
vdechovaného se vzduchem. Příjem benzenu založený na denním 24hodinovém objemu 
vdechovaného vzduchu v klidovém stavu je 10 mg denně na každý 1 mg/m3 (0,3 ppm) koncentrace 
benzenu v ovzduší. 
Zvýšené expozice připadají na životní styl spojený s kouřením, na pobyt ve vnitřních prostředích, ve 
kterých jsou materiály uvolňující benzen jako např. lepidla, tmely, rozpouštědla, čistící prostředky aj. 
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Cigaretový kouř obsahuje relativné vysoké koncentrace benzenu a je důležitým zdrojem expozice pro 
kuřáky. Benzen byl identifikován též jako látka kontaminující pitnou vodu v koncentracích 0,1 až 0,3 
mg/l, s nejvyšší zaznamenanou koncentrací 20 mg/l. Benzen byl detekován v několika druzích potravy, 
např. ve vejcích (25 - 100 mg v jednom vejci); v konzervách hovězího masa (2 mg/kg). Benzen byl 
rovněž zjištěn v rybách, pečených kuřatech, v pražených oříšcích a v různém ovoci, zelenině a v 
mléčných výrobcích (bez uvedení koncentrací). Příjem benzenu potravou může dosahovat denně až 
250 mg a běžný způsob přípravy jídel může vést ke zvyšování obsahu benzenu v potravě. 
U nekuřáků žijících ve venkovských oblastech je odhadován denní příjem benzenu na 0,3 mg, zatímco 
silní kuřáci žijící v městech mohou přijmout až pětinásobek tohoto množství. Expozice benzenu v 
zaměstnání mohou přispívat dalšími dávkami k uvedeným příjmům. 
 
Vysoká lipofilita benzenu a jeho nízká rozpustnost ve vodě způsobuje jeho přednostní rozdělování do 
tkání bohatých tukem, jako je tuková tkáň a kostní dřeň. Benzen se v průběhu dlouhodobé expozice 
akumuluje v tukových zásobách. V pokusech se zvířaty (na myších) byla akumulace metabolitů 
benzenu pozorována v kostní dřeni, kde byly nalezeny nevyšší koncentrace, a dále v játrech. 
 
Benzen je v těle oxidován a metabolity benzenu jsou hematotoxické. 
 
Počet stanic, na kterých jsou imise další sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je omezený. 
Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2002 až 2007 v Praze jsou 
uvedeny v následující tabulce. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 5 μg/m3 se vztahuje na 
dobu průměrování 1 rok.  
 
Tab. č. 30: Naměřené hodnoty imisních koncentrací benzenu v Praze 

Naměřená průměrná roční imisní koncentrace (μg.m-3) 
Imisní stanice 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Praha – Libuš 1,2 0,8 1,6 - 1,3 0,7 
Praha 5 Smíchov 2,3 - 2,0 1,7 2,0 1,2 
Praha 10 Šrobárova 4,6 - 4,1 3,3 3,2 2,1 
Praha 2 Legerova - - - - - 1,6 

 
Imisní limit za posledních 6 let je na imisních stanicích v Praze plněn se značnou imisní rezervou. 
Z modelového hodnocení kvality ovzduší hlavního města Prahy (model ATEM) zpracovaného mj. pro 
průměrné roční imise benzenu vyplývá, že v posledním publikovaném roce 2006 spadají průměrné 
roční imise benzenu v řešené lokalitě pod 0,75 µg/m3. Autor rozptylové studie odhaduje imisní pozadí 
benzenu v řešené lokalitě v rozmezí 0,9 až 1,0 µg/m3. 
Naměřené maximální hodinové imisní koncentrace benzenu v posledním publikovaném roce 2007 se 
pohybují v intervalu 10,1 až 16,2 µg/m3. 
 
Příspěvky řešené stavby spočtené v referenčních bodech v okolí v rámci rozptylové studie jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. č. 31:  Výsledné imisní příspěvky benzenu ve zvolených referenčních bodech (µg/m3) 
 příspěvek k průměrné roční imisi (µg/m3) 

OS Čakovický park bud. A 0,007 

OS Čakovický park bud. R 0,009 

OS Čakovický park bud. E 0,007 

OS U Zámeckého parku  0,006 

RD Šírcova 754/8 0,005 

RD Schoellerova 764/2 0,004 

BD „Kopretina „ 0,006 
 
Navýšení imisních koncentrací benzenu způsobené realizací stavby se pohybuje v případě 
průměrných ročních imisí na úrovni nanogramů/m3. 
 
Benzen je známý lidský karcinogen (kvalifikovaný IARC ve skupině 1). V literatuře je popsán velký 
počet případů myeloblastické a erytroblastické leukémie spojené s expozicemi benzenu. Několik 
epidemiologických studií o pracovnících exponovaných benzenu prokázalo statisticky významné 
spojení mezi akutní leukémií a profesionální expozicí benzenu.  
Karcinogenita byla rovněž prokázána u myší a krys, kde se projevily multisystémové karcinogenní 
účinky, nikoliv pouze leukémie. 
Z důvodu, že dosud není mechanismus vzniku benzenem vyvolané leukémie dostatečně dobře znám, 
aby bylo možno navrhnout optimální extrapolační model, byl pro odhad přírůstku jednotkového rizika 
použit model průměrného relativního rizika. Na základě výsledků dvou nezávislých epidemiologických 
studií byly získány velmi si blízké výsledné hodnoty jednotkového karcinogenního rizika UR, tj. 3,8 x 
10-6 a 4 x 10-6. WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní 
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6 x 10-6, která představuje 
geometrický průměr z hodnot, odvozených různými modely z aktualizované epidemiologické studie u 
profesionálně exponované populace. Tato jednotka karcinogenního rizika bude proto dále použita při 
kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační expozici. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6  
vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního 
rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3 .  
 
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na 
základě dlouhodobé chronické expozice. Odhad rizika je dále založen na kvantifikaci míry 
karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.  
K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového 
onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento 
údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty 
jednotky rakovinového rizika UR pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného 
celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg.m-3 , dle vzorce: 
ILCR = IHr x UR . Hodnota IHr  je průměrná roční imisní koncentrace benzenu (µg.m-3.), UR činí jak je 
výše uvedeno 6*10-6. 
 
V následující tabulce jsou pro výpočtové body dosazeny koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii 
pro obytnou zástavbu v referenčních bodech a jim odpovídající hodnoty ILCR. Pro výpočet byly použity 
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vypočtené průměrné roční koncentrace benzenu ve zvolených referenčních bodech. Dále byl proveden 
výpočet i pro pozadí odhadnuté v rozptylové studii na maximálně 1 µg/m3.  
 
Tab. č. 32: Výpočet celoživotního přídatného karcinogenního rizika z inhalační expozice benzenu na 
základě roční průměrné koncentrace  

Výpočtový bod Roční imise µg.m-3 ILCR 
Pozadí 1,000 6,000E-06 

OS Čakovický park bud. A 1,007 6,042E-06 

OS Čakovický park bud. R 1,009 6,054E-06 

OS Čakovický park bud. E 1,007 6,042E-06 

OS U Zámeckého parku  1,006 6,036E-06 

RD Šírcova 754/8 1,005 6,030E-06 

RD Schoellerova 764/2 1,004 6,024E-06 

BD „Kopretina „ 1,006 6,036E-06 

 
V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně 
jako v USA a zemích EU, hodnota CVRK = 1E-06, tedy jeden případ nádorového onemocnění na 1 
milion exponovaných obyvatel. Tomuto přísnějšímu kritériu však většina míst v České republice 
nevyhovuje.  Realizací uvedené stavby se stávající riziko (6 případů ze 1 000 000 celoživotně 
exponovaných obyvatel) prakticky nezmění. 
 
Suspendované částice PM10 

 
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor 
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž 
představují směs látek s různými účinky. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i 
NO2.     
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik 
a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 
10 µm, která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní 
frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5  pronikající až do plicních sklípků.  
 
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce  částic do 2,5 µm a hrubší frakce většího 
průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují 
sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně  dopravy a 
znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně 
reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou 
zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a 
nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. 
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může 
být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů 
mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do 
interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.  
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné  a vznikají nekontrolovaným 
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spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na 
neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během 
minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.  
 
Maximální denní imisní koncentrace PM10 na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ 
(Znečištění ovzduší v datech) se pohybují v posledních letech v rozmezí 22,7 µg/m3 (Rýchory) až po 
341,2 µg/m3 (Kladno) a v roce 2005 v rozmezí 42,6 µg/m3 (Rýchory) až po 429,3 µg/m3 (Český Těšín). 
V případě průměrných ročních imisí PM10  se pohybují naměřené průměrné roční imise v tomto roce 
v rozmezí 14 µg/m3 (Rýchory) až maximálně 75,6 µg/m3 (Praha 5 Svornosti).. 
 
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice 
dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece 
bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím 
vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný 
přechod akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické 
obstrukční nemoci plic. Tento proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory 
počínaje stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.  
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků  
epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti, přičemž není 
možné jasně určit prahovou koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším 
ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce.    
Proti průzkumům akutních účinků je studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných 
částic v ovzduší podstatně méně.  
Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší frakcí částic 
PM10.. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se, že tento ukazatel je 
pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy jsou ještě vhodnějším 
parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou sulfáty a silně kyselé částice.  
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty PM10 50 
µg/m3  pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou koncentraci, která se 
v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty obsahuje česká legislativa. 
Limitní jednohodinová koncentrace PM10 ve vnitřním ovzduší pobytových místností stanovená 
Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 150 µg/m3.   
 
Naměřené imisní hodnoty suspendovaných částic PM10  v posledních letech jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
 
Tab. č. 33: Naměřené imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek PM10 (µg/m3) 

Imisní stanice Rok 
Nejvyšší denní imise 

PM10 

36. nejvyšší 
hodnota denní 

imise PM10 

IHd = 50 

Průměrná roční 
imise PM10 

IHr = 40 

2004 212,6 61,9 37,0 
2005 150,0 52,1 27,3 
2006 173,9 50,2 32,4 

Praha Kobylisy 

2007 106,4 35,8 22,8 
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Na imisní stanici Praha Kobylisy je plnění denního imisního limitu problematické. Plnění tohoto 
imisního limitu je však problematické na velkém území ČR. V roce 2004 byl denní imisní limit 
překročen na 43 stanicích z celkového počtu 97 stanic v České republice (což je 44,3 %), v roce 2005 
byl limit překročen na 93 stanicích z celkového počtu 137 stanic v České republice (což je 67,9 %), 
v roce 2006 je limit překračován na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic (63,5 %) a v roce 2007 
na 54 stanicích ze 155 (34,8 %). 
Území pod správou stavebního úřadu městské části Prahy 19 je zahrnuto podle sdělení odboru 
ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, 
s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 100 % území. Jedná se o vymezení oblastí 
na základě dat z roku 2006.  
Naopak překračování ročního limitu pro PM10 se nepředpokládá, na uvažované imisní stanici se 
pohybují roční průměry za poslední 4 roky v rozmezí 23 až 37 μg/m3 a splňují tak roční limit 40 μg/m3 
s rezervou. Z modelového hodnocení kvality ovzduší hlavního města Prahy (model ATEM) 
zpracovaného mj. pro průměrné roční imise PM10 vyplývá, že v posledním publikovaném roce 2006 
spadají průměrné roční imise PM10 v řešené lokalitě do rozmezí 30 až 40 µg/m3. Autor rozptylové 
studie odhaduje imisní pozadí ročních imisí PM10 v řešené lokalitě v rozmezí 28 až 30 µg/m3. 
 
Příspěvky řešené stavby spočtené v referenčních bodech v okolí v rámci rozptylové studie jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
 
Tab. č. 34: Výsledné imisní příspěvky PM10 ve zvolených referenčních bodech 
 příspěvek k maximální denní 

imisi (μg/m3) 
příspěvek k průměrné roční 

imisi (μg/m3) 

OS Čakovický park bud. A 0,066 0,024 

OS Čakovický park bud. R 0,083 0,031 

OS Čakovický park bud. E 0,064 0,024 

OS U Zámeckého parku  0,047 0,020 

RD Šírcova 754/8 0,036 0,016 

RD Schoellerova 764/2 0,029 0,013 

BD „Kopretina „ 0,054 0,018 
 
Navýšení imisních koncentrací PM10 způsobené realizací stavby se pohybuje dle výsledků rozptylové 
studie v případě maximálních denních imisí na úrovni 0,028 až 0,082 µg/m3a v případě průměrných 
ročních imisí na úrovni 0,013 až 0,03 µg/m3. 
 
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u exponované populace na 
základě znalosti imisní zátěže prašným aerosolem je též možné použít vztahů, odvozených na základě 
metaanalýzy výsledků epidemiologických studií, které charakterizují zvýšení prevalence bronchitis u 
dětí a u dospělých. Relativní riziko je možné stanovit pomocí vztahu: 
OR = exp (β.C),  
kde C… je roční průměr PM10 v µg/m3. 
β… je regresní koeficient  
pro dětskou populaci: 0,01445 (95%CI 0.0015-0.02851)  
pro dospělé:  0,029 (95%CI 0.0015-0.054) 
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Dle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy 
vyskytují v cca 3%, nulová prevalence dospělých činí 1,3 %.    
Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
 
Tab. č. 35: Výskyt bronchitis u dětí v závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 

 IHr 
(µg.m-3) 

OR = exp (ß.C) Prevalence 
(%) 

Pozadí dle měření imisí 
v Kobylisích 37,000 1.7068 5.12027 

OS Čakovický park bud. A 37,024 1.7073 5.12204 

OS Čakovický park bud. R 37,031 1.7075 5.12256 

OS Čakovický park bud. E 37,024 1.7073 5.12204 

OS U Zámeckého parku  37,020 1.7072 5.12175 

RD Šírcova 754/8 37,016 1.7072 5.12145 

RD Schoellerova 764/2 37,013 1.7071 5.12123 

BD „Kopretina „ 37,018 1.7072 5.12160 
 
Tab. č. 36:  Výskyt bronchitis u dospělých v závislosti na roční průměrné koncentraci PM10  

 IHr 
(µg.m-3) 

OR = exp (ß.C) Prevalence 
(%) 

Pozadí dle měření imisí 
v Kobylisích 37,000 2.9238 3.80096 

OS Čakovický park bud. A 37,024 2.9258 3.80360 

OS Čakovický park bud. R 37,031 2.9264 3.80438 

OS Čakovický park bud. E 37,024 2.9258 3.80360 

OS U Zámeckého parku  37,020 2.9255 3.80316 

RD Šírcova 754/8 37,016 2.9252 3.80272 

RD Schoellerova 764/2 37,013 2.9249 3.80239 

BD „Kopretina „ 37,018 2.9253 3.80294 
 
Výskyt bronchitis u dětí by měl podle výpočtu v nulové variantě činit zhruba 5,12 %. Z případných 100 
exponovaných dětí by tedy v průměru 5 mohlo trpět bronchitis, které by bylo možné přisuzovat 
znečištěnému ovzduší suspendovanými částicemi PM10. Realizací řešeného záměru se výskyt 
bronchitis u dětí prakticky nezmění. 
 
Výskyt bronchitis u dospělých by měl podle výpočtu v současné době činit cca 3.8 %. Z případných 
100 exponovaných by tedy cca 4 dospělí mohli mít bronchitis, které by bylo možné přisuzovat 
znečištěnému ovzduší PM10. Realizací řešeného záměru se výskyt chronických respiračních 
symptomů u dospělých významněji nezmění. 
 
Pro odhad možných zdravotních rizik (kvantitativní odhad rizika) z ovzduší zatíženého TZL lze použít 
dále vztah dle Evanse týkající se zvýšení předčasné úmrtnosti na 100 000 obyvatel: 
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M/100 000 obyvatel = 0,45 x rozdíl (croč – ref croč) 
Kde:  
croč = průměrná roční imisní koncentrace PM10 

ref croč  = roční koncentrace, při které nedochází k přídatným úmrtím, to je 50 µg.m-3 

 
V posledních letech se na nejbližší imisní stanici v Kobylisích pohybovaly průměrné roční imisní 
koncentrace PM10  v rozmezí 23 až 37 μg/m3. Dle výsledků rozptylové studie se pohybují v místech 
obytné zástavby příspěvky řešeného záměru k ročním průměrům PM10 na úrovni setin μg/m3.  
 
Dle výše uvedeného vztahu nebude docházet k zvýšenému zdravotnímu riziku – zvýšené předčasné 
úmrtnosti, neboť není a ani v budoucnu se nepředpokládá překročení roční referenční koncentrace ve 
výši 50 µg.m-3, při níž dle epidemiologických studií již docházelo k tomuto zdravotnímu riziku.  
 
Stávající průměrné roční imise PM10 v pozadí na úrovni maximálně 37 µg/m3 překračují doporučenou 
limitní koncentraci WHO pro roční průměr 20 µg/m3. Imisní příspěvek řešeného záměru se bude na 
tomto překračování spolupodílet, avšak hodnoty tohoto příspěvku na úrovni setin mikrogramu jsou 
z hlediska zdravotních účinků jako jsou chronické bronchitis nevýznamné.  
 
 
Polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo-a-pyren 
Skupina polycyklických aromatických uhlovodíků zahrnuje směs různorodých aromatických uhlovodíků 
se dvěma či více aromatickými jádry. Vznikají při nedokonalém spalování, z čehož vyplývá jejich hojné 
rozšíření v atmosféře z antropogenních i přírodních zdrojů. Ve vnitřním ovzduší je významným zdrojem 
PAU kouření. 
Polyaromatické uhlovodíky jsou v ovzduší většinou vázány na nižší frakce pevných částic a jsou tak 
transportovány na větší vzdálenosti. Díky tomu dochází k rovnoměrnější prostorové distribuci této 
škodliviny, čímž například naměřené průměrné roční imisní koncentrace BaP v Praze na pozaďové 
imisní stanici Libuš jsou velmi blízké naměřeným imisím na dopravní stanici Smíchov u výjezdu ze 
Strahovského tunelu. 
 
V ročence ČHMÚ jsou uvedeny naměřené průměrné roční imise BaP v roce 2007 na 32 imisních 
stanicích v České republice. Naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,3 ng/m3 (Košetice a Rudolice 
v Horách na Mostecku) až po 8,9 ng/m3 (Ostrava-Bartovice). V Praze jsou měřeny imise benzo-a-
pyrenu na imisní stanici Libuš, Smíchov a Šrobárova. V roce 2007 byly zjištěny průměrné roční imise 
1,1 ng/m3 na imisních stanicích Libuš a Šrobárova a imise 1,4  ng/m3 na imisní stanici Smíchov. 
 
Benzo-a-pyren (CAS 50-32-8) je nejznámějším zástupcem PAU při posuzování karcinogenity. Ve 
vysokých koncentracích převyšujících běžné pracovní expozice je dráždivý. 
 
Hlavním expozičním zdrojem PAU pro člověka je potrava. PAU vznikají jednak při tepelné přípravě 
potravy a dále pak z kontaminace plodin z atmosférického spadu. PAU se snadno vstřebávají plícemi, 
zažívacím traktem i kůží, jsou vysoce lipofilní a podobně jako u benzenu mohou některé jejich 
metabolity iniciovat vznik nádorového bujení. Potvrzeným mechanismem účinku je aktivace buněčného 
Ah receptoru. 
 
O toxicitě PAU jsou údaje omezené. Při běžné expozici u lidí ze složek životního prostředí se 
nepředpokládá riziko nekarcinogenních toxických účinků. Kritickým účinkem, kterému je věnována 
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největší pozornost, je karcinogenita, která je u BaP dostatečně prokázána v experimentech na 
zvířatech a svědčí o ní i výsledky epidemiologických studií u profesionálně exponované populace. 
Plicní karcinogenita BaP může být potencována současnou expozicí dalším škodlivinám obsaženým 
např. v cigaretovém dýmu. 
 
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí benzo-a-pyren do skupiny 1: karcinogenní pro 
člověka (Overall Evaluations of Carcinigenicity to Humans, IARC Monographs, leden 2007). 
 
WHO nestanovuje pro BaP ve vnějším ovzduší limitní koncentraci vzhledem k tomu, že se jedná o 
škodlivinu s bezprahovým (karcinogenním účinkem) a dále i z důvodu, že se vyskytuje ve směsích 
především s se suspendovanými částicemi. 
 
Pro benzo-a-pyren je stanoven v NV 597/2006 Sb. cílový imisní limit pro průměrnou roční imisi 1 ng/m3 
s datem splnění k 31.12. 2012. K dosažení cílových imisních limitů jsou obecně přijímána veškerá 
opatření, která nepřinášejí nepřiměřené náklady a nepovedou k odstavení zdrojů. 
 
Pro hodnocení karcinogenního rizika doporučuje WHO použít jednotku karcinogenního rizika o 
hodnotě 8,7*10-2. 
 
Výsledné příspěvky dopravy k imisím benzo-a-pyrenu spočtené v referenčních bodech umístěných 
v místech obytné zástavby v rámci rozptylové studie jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Tab. č. 37:  Výsledné imisní příspěvky benzo-a-pyrenu  

Referenční body příspěvek k průměrné roční imisi (ng/m3) 

OS Čakovický park bud. A 0,034*10-3 

OS Čakovický park bud. R 0,042*10-3 

OS Čakovický park bud. E 0,033*10-3 

OS U Zámeckého parku  0,027*10-3 

RD Šírcova 754/8 0,021*10-3 

RD Schoellerova 764/2 0,018*10-3 

BD „Kopretina „ 0,024*10-3 
 
Tento příspěvek dopravy k průměrným ročním imisím benzo-a-pyrenu se tedy pohybuje na úrovni setin 
nanogramu. Cílový imisní limit, který má být splněn do 31.12.2012, je stanoven na 1 ng/m3. 
 
Hodnocení rizika v případě benzo-a-pyrenu je založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na 
základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. K vyjádření míry karcinogenního rizika se 
používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci 
vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer 
Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty jednotky rakovinového rizika UR pro 
inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při 
celoživotní expozici koncentraci 1 µg.m-3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR. Hodnota IHr  je průměrná roční 
imisní koncentrace benzo-a-pyrenu (µg.m-3). Pro hodnocení karcinogenního rizika doporučuje WHO 
použít jednotku karcinogenního rizika o hodnotě 8,7*10-2. 
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V následující tabulce jsou pro výpočtové body dosazeny koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii 
a přičtené k hodnotě imisního pozadí ve zvolených referenčních bodech a jim odpovídající hodnoty 
ILCR. Pro výpočet byly použity vypočtené průměrné roční koncentrace benzo-a-pyrenu. Výpočet je 
proveden dále též pro samotné pozadí odvozené z imisních měření na Libuši a ve Šrobárově. 

Tab. č. 38: Výpočet celoživotního přídatného karcinogenního rizika z inhalační expozice benzo-a-
pyrenu  

Výpočtový bod Roční imise ng.m-3 ILCR 

pozadí dle imisních měření 1,1 9,5700E-05 

OS Čakovický park bud. A 1,100034 9,5703E-05 

OS Čakovický park bud. R 1,100042 9,5704E-05 

OS Čakovický park bud. E 1,100033 9,5703E-05 

OS U Zámeckého parku  1,100027 9,5702E-05 

RD Šírcova 754/8 1,100021 9,5702E-05 

RD Schoellerova 764/2 1,100018 9,5702E-05 

BD „Kopretina „ 1,100024 9,5702E-05 
 
V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně 
jako v USA a zemích EU, hodnota CVRK = 1E-06, tedy jeden případ nádorového onemocnění na 1 
milion exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR s rušnější dopravou nevyhovuje.  
Hodnoty imisního příspěvku dopravy odpovídají v současné době míře rizika 9,57 * 10-5. Po realizaci 
záměru by míra rizika nádorového onemocnění zůstala na zhruba stejné úrovni.   
 
 
HLUK 
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční 
změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu 
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením rozdělit na 
účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti 
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí 
různých systémů organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém 
rozsahu intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a 
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a 
zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou 
manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž 
působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patogenetického děje. 
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování 
řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé 
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost 
člověka. 
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a 
zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění 
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pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se 
za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících 
fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku 
pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku 
na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období . 
Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o nepříznivých 
účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto : 
- Poškození sluchového aparátu  
-  Zhoršení komunikace řečí  
- Nepříznivé ovlivnění spánku  
- Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku  
- Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem  
- Obtěžování  
 
Předmětem vypracované hlukové studie zpracované v rámci tohoto Oznámení je posouzení současné 
hlukové situace v lokalitě a dále situace po realizaci řešené stavby v roce 2012 a 2030. Do míst 
nejbližší obytné zástavby byly umístěny referenční body 14 až 27, referenční body 1 až 13 jsou 
umístěny do míst řešené obytné zástavby. Výsledné hlukovou studií vypočtené hlukové hladiny jsou  
uvedeny v následujících tabulkách: 
 
Tab. č. 39: Výsledné hlukové hladiny – stávající situace den 
T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 
  rok 2008 
            
      LAeq (dB)     
Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem 
 14     3.0    528.5;   52.9    63.6     0.0    63.6  
 14    10.0    528.5;   52.9    63.3     0.0    63.3  
 15     3.0    480.7;  216.0    52.9     0.0    52.9  
 15    10.0    480.7;  216.0    54.4     0.0    54.4  
 15    20.0    480.7;  216.0    54.7     0.0    54.7  
 16     3.0    466.2;  200.2    46.7     0.0    46.7  
 16    10.0    466.2;  200.2    49.0     0.0    49.0  
 17     3.0    432.9;  139.8    47.9     0.0    47.9  
 17    20.0    432.9;  139.8    49.9     0.0    49.9  
 18     3.0    411.4;  145.5    40.2     0.0    40.2  
 18    10.0    411.4;  145.5    42.2     0.0    42.2  
 18    20.0    411.4;  145.5    44.2     0.0    44.2  
 19     3.0    288.5;  197.1    45.8     0.0    45.8  
 19    10.0    288.5;  197.1    47.3     0.0    47.3  
 19    20.0    288.5;  197.1    48.1     0.0    48.1  
 20     3.0    322.3;  159.2    44.4     0.0    44.4  
 20    10.0    322.3;  159.2    45.5     0.0    45.5  
 20    20.0    322.3;  159.2    46.5     0.0    46.5  
 21     3.0    244.3;  176.4    30.5     0.0    30.5  
 21    10.0    244.3;  176.4    33.2     0.0    33.2  
 21    20.0    244.3;  176.4    35.0     0.0    35.0  
 22     3.0    213.9;  187.2    33.3     0.0    33.3  
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 22    10.0    213.9;  187.2    36.1     0.0    36.1  
 22    20.0    213.9;  187.2    39.7     0.0    39.7  
 23     3.0    180.9;  217.4    44.5     0.0    44.5  
 23    10.0    180.9;  217.4    45.9     0.0    45.9  
 23    20.0    180.9;  217.4    46.2     0.0    46.2  
 24     3.0    121.5;  208.7    41.5     0.0    41.5  
 24    10.0    121.5;  208.7    43.0     0.0    43.0  
 24    20.0    121.5;  208.7    42.0     0.0    42.0  
 25     3.0     80.3;  201.6    36.0     0.0    36.0  
 25    10.0     80.3;  201.6    37.9     0.0    37.9  
 25    20.0     80.3;  201.6    36.8     0.0    36.8  
 26     3.0     64.6;  152.0    25.7     0.0    25.7  
 26    10.0     64.6;  152.0    25.8     0.0    25.8  
 26    20.0     64.6;  152.0    26.9     0.0    26.9  
 27     3.0     93.9;  174.7    33.6     0.0    33.6  
 27    10.0     93.9;  174.7    34.4     0.0    34.4  
 27    20.0     93.9;  174.7    36.2     0.0    36.2  
 
Tab. č. 40: Výsledné hlukové hladiny – stávající situace noc 
T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C ) 
  
   rok 2008 
            
      LAeq (dB)     
Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem 
 14     3.0    528.5;   52.9    55.0     0.0    55.0  
 14    10.0    528.5;   52.9    54.7     0.0    54.7  
 15     3.0    480.7;  216.0    44.4     0.0    44.4  
 15    10.0    480.7;  216.0    45.9     0.0    45.9  
 15    20.0    480.7;  216.0    46.2     0.0    46.2  
 16     3.0    466.2;  200.2    38.1     0.0    38.1  
 16    10.0    466.2;  200.2    40.4     0.0    40.4  
 17     3.0    432.9;  139.8    39.1     0.0    39.1  
 17    20.0    432.9;  139.8    41.2     0.0    41.2  
 18     3.0    411.4;  145.5    31.6     0.0    31.6  
 18    10.0    411.4;  145.5    33.7     0.0    33.7  
 18    20.0    411.4;  145.5    35.8     0.0    35.8  
 19     3.0    288.5;  197.1    37.0     0.0    37.0  
 19    10.0    288.5;  197.1    38.5     0.0    38.5  
 19    20.0    288.5;  197.1    39.3     0.0    39.3  
 20     3.0    322.3;  159.2    35.7     0.0    35.7  
 20    10.0    322.3;  159.2    36.8     0.0    36.8  
 20    20.0    322.3;  159.2    37.9     0.0    37.9  
 21     3.0    244.3;  176.4    21.4     0.0    21.4  
 21    10.0    244.3;  176.4    24.1     0.0    24.1  
 21    20.0    244.3;  176.4    25.9     0.0    25.9  
 22     3.0    213.9;  187.2    24.4     0.0    24.4  
 22    10.0    213.9;  187.2    27.2     0.0    27.2  
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 22    20.0    213.9;  187.2    30.9     0.0    30.9  
 23     3.0    180.9;  217.4    35.4     0.0    35.4  
 23    10.0    180.9;  217.4    36.9     0.0    36.9  
 23    20.0    180.9;  217.4    37.3     0.0    37.3  
 24     3.0    121.5;  208.7    32.4     0.0    32.4  
 24    10.0    121.5;  208.7    33.9     0.0    33.9  
 24    20.0    121.5;  208.7    32.9     0.0    32.9  
 25     3.0     80.3;  201.6    26.9     0.0    26.9  
 25    10.0     80.3;  201.6    28.9     0.0    28.9  
 25    20.0     80.3;  201.6    28.0     0.0    28.0  
 26     3.0     64.6;  152.0    16.6     0.0    16.6  
 26    10.0     64.6;  152.0    16.7     0.0    16.7  
 26    20.0     64.6;  152.0    17.9     0.0    17.9  
 27     3.0     93.9;  174.7    24.5     0.0    24.5  
 27    10.0     93.9;  174.7    25.4     0.0    25.4  
 27    20.0     93.9;  174.7    27.3     0.0    27.3  
 
Tab. č. 41: Výsledné hlukové hladiny – rok 2012 den 
T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 
  
   2012 
            
      LAeq (dB)     
Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem 
  1     3.0     15.9;   95.6    50.4     0.0    50.4  
  1    10.0     15.9;   95.6    52.0     0.0    52.0  
  2     3.0     71.4;   88.4    53.2     0.0    53.2  
  2    10.0     71.4;   88.4    53.5     0.0    53.5  
  3     3.0    116.6;   94.4    50.0     0.0    50.0  
  3    10.0    116.6;   94.4    51.0     0.0    51.0  
  4     3.0    171.2;   79.4    49.8     0.0    49.8  
  4    10.0    171.2;   79.4    50.7     0.0    50.7  
  5     3.0    235.4;   52.1    48.2     0.0    48.2  
  5    10.0    235.4;   52.1    49.3     0.0    49.3  
  6     3.0    296.3;   78.7    40.9     0.0    40.9  
  6    10.0    296.3;   78.7    42.6     0.0    42.6  
  7     3.0    283.5;   35.6    47.4     0.0    47.4  
  7    10.0    283.5;   35.6    47.8     0.0    47.8  
  8     3.0    209.5;   30.0    47.4     0.0    47.4  
  8    10.0    209.5;   30.0    48.7     0.0    48.7  
  9     3.0    153.9;   54.2    48.0     0.0    48.0  
  9    10.0    153.9;   54.2    49.7     0.0    49.7  
 10     3.0     59.5;   66.0    52.0     0.0    52.0  
 10    10.0     59.5;   66.0    52.7     0.0    52.7  
 11     3.0      5.1;   68.7    50.5     0.0    50.5  
 11    10.0      5.1;   68.7    51.7     0.0    51.7  
 12     3.0    227.9;  113.8    43.4     0.0    43.4  
 12    10.0    227.9;  113.8    44.5     0.0    44.5  
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 13     3.0    203.7;  130.3    44.7     0.0    44.7  
 13    10.0    203.7;  130.3    45.4     0.0    45.4  
 14     3.0    528.5;   52.9    17.5     0.0    17.5  
 14    10.0    528.5;   52.9    20.6     0.0    20.6  
 15     3.0    480.7;  216.0    54.4     0.0    54.4  
 15    10.0    480.7;  216.0    55.8     0.0    55.8  
 15    20.0    480.7;  216.0    55.6     0.0    55.6  
 16     3.0    466.2;  200.2    46.8     0.0    46.8  
 16    10.0    466.2;  200.2    49.2     0.0    49.2  
 17     3.0    432.9;  139.8    47.1     0.0    47.1  
 17    20.0    432.9;  139.8    48.0     0.0    48.0  
 18     3.0    411.4;  145.5    37.7     0.0    37.7  
 18    10.0    411.4;  145.5    39.5     0.0    39.5  
 18    20.0    411.4;  145.5    40.8     0.0    40.8  
 19     3.0    288.5;  197.1    46.6     0.0    46.6  
 19    10.0    288.5;  197.1    47.8     0.0    47.8  
 19    20.0    288.5;  197.1    48.0     0.0    48.0  
 20     3.0    322.3;  159.2    43.2     0.0    43.2  
 20    10.0    322.3;  159.2    44.0     0.0    44.0  
 20    20.0    322.3;  159.2    44.7     0.0    44.7  
 21     3.0    244.3;  176.4    35.5     0.0    35.5  
 21    10.0    244.3;  176.4    37.7     0.0    37.7  
 21    20.0    244.3;  176.4    38.7     0.0    38.7  
 22     3.0    213.9;  187.2    36.3     0.0    36.3  
 22    10.0    213.9;  187.2    38.3     0.0    38.3  
 22    20.0    213.9;  187.2    38.9     0.0    38.9  
 23     3.0    180.9;  217.4    46.9     0.0    46.9  
 23    10.0    180.9;  217.4    48.2     0.0    48.2  
 23    20.0    180.9;  217.4    48.0     0.0    48.0  
 24     3.0    121.5;  208.7    46.8     0.0    46.8  
 24    10.0    121.5;  208.7    48.2     0.0    48.2  
 24    20.0    121.5;  208.7    46.8     0.0    46.8  
 25     3.0     80.3;  201.6    48.4     0.0    48.4  
 25    10.0     80.3;  201.6    49.6     0.0    49.6  
 25    20.0     80.3;  201.6    46.5     0.0    46.5  
 26     3.0     64.6;  152.0    45.9     0.0    45.9  
 26    10.0     64.6;  152.0    47.3     0.0    47.3  
 26    20.0     64.6;  152.0    46.2     0.0    46.2  
 27     3.0     93.9;  174.7    45.4     0.0    45.4  
 27    10.0     93.9;  174.7    46.7     0.0    46.7  
 27    20.0     93.9;  174.7    44.8     0.0    44.8  
 28     3.0    146.2;  164.3    33.6     0.0    33.6  
 28    10.0    146.2;  164.3    36.4     0.0    36.4  
 28    20.0    146.2;  164.3    35.0     0.0    35.0  
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Tab. č. 42: Výsledné hlukové hladiny – rok 2012 noc 
T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C ) 
  
   2012 
            
      LAeq (dB)     
Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem 
  1     3.0     15.9;   95.6    42.2     0.0    42.2  
  1    10.0     15.9;   95.6    43.5     0.0    43.5  
  2     3.0     71.4;   88.4    45.0     0.0    45.0  
  2    10.0     71.4;   88.4    45.3     0.0    45.3  
  3     3.0    116.6;   94.4    42.5     0.0    42.5  
  3    10.0    116.6;   94.4    43.2     0.0    43.2  
  4     3.0    171.2;   79.4    43.6     0.0    43.6  
  4    10.0    171.2;   79.4    44.1     0.0    44.1  
  5     3.0    235.4;   52.1    42.2     0.0    42.2  
  5    10.0    235.4;   52.1    42.7     0.0    42.7  
  6     3.0    296.3;   78.7    34.2     0.0    34.2  
  6    10.0    296.3;   78.7    35.6     0.0    35.6  
  7     3.0    283.5;   35.6    39.0     0.0    39.0  
  7    10.0    283.5;   35.6    39.4     0.0    39.4  
  8     3.0    209.5;   30.0    39.2     0.0    39.2  
  8    10.0    209.5;   30.0    40.5     0.0    40.5  
  9     3.0    153.9;   54.2    40.6     0.0    40.6  
  9    10.0    153.9;   54.2    42.4     0.0    42.4  
 10     3.0     59.5;   66.0    44.9     0.0    44.9  
 10    10.0     59.5;   66.0    45.3     0.0    45.3  
 11     3.0      5.1;   68.7    41.8     0.0    41.8  
 11    10.0      5.1;   68.7    43.0     0.0    43.0  
 12     3.0    227.9;  113.8    39.1     0.0    39.1  
 12    10.0    227.9;  113.8    39.7     0.0    39.7  
 13     3.0    203.7;  130.3    40.7     0.0    40.7  
 13    10.0    203.7;  130.3    41.1     0.0    41.1  
 14     3.0    528.5;   52.9     9.1     0.0     9.1  
 14    10.0    528.5;   52.9    12.2     0.0    12.2  
 15     3.0    480.7;  216.0    46.0     0.0    46.0  
 15    10.0    480.7;  216.0    47.4     0.0    47.4  
 15    20.0    480.7;  216.0    47.2     0.0    47.2  
 16     3.0    466.2;  200.2    38.3     0.0    38.3  
 16    10.0    466.2;  200.2    40.7     0.0    40.7  
 17     3.0    432.9;  139.8    38.0     0.0    38.0  
 17    20.0    432.9;  139.8    39.0     0.0    39.0  
 18     3.0    411.4;  145.5    28.8     0.0    28.8  
 18    10.0    411.4;  145.5    30.6     0.0    30.6  
 18    20.0    411.4;  145.5    31.9     0.0    31.9  
 19     3.0    288.5;  197.1    37.9     0.0    37.9  
 19    10.0    288.5;  197.1    39.1     0.0    39.1  
 19    20.0    288.5;  197.1    39.3     0.0    39.3  
 20     3.0    322.3;  159.2    34.2     0.0    34.2  
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 20    10.0    322.3;  159.2    35.0     0.0    35.0  
 20    20.0    322.3;  159.2    35.7     0.0    35.7  
 21     3.0    244.3;  176.4    28.7     0.0    28.7  
 21    10.0    244.3;  176.4    30.7     0.0    30.7  
 21    20.0    244.3;  176.4    31.1     0.0    31.1  
 22     3.0    213.9;  187.2    29.7     0.0    29.7  
 22    10.0    213.9;  187.2    31.3     0.0    31.3  
 22    20.0    213.9;  187.2    31.3     0.0    31.3  
 23     3.0    180.9;  217.4    38.1     0.0    38.1  
 23    10.0    180.9;  217.4    39.4     0.0    39.4  
 23    20.0    180.9;  217.4    39.3     0.0    39.3  
 24     3.0    121.5;  208.7    38.0     0.0    38.0  
 24    10.0    121.5;  208.7    39.3     0.0    39.3  
 24    20.0    121.5;  208.7    38.0     0.0    38.0  
 25     3.0     80.3;  201.6    39.6     0.0    39.6  
 25    10.0     80.3;  201.6    40.8     0.0    40.8  
 25    20.0     80.3;  201.6    37.7     0.0    37.7  
 26     3.0     64.6;  152.0    37.1     0.0    37.1  
 26    10.0     64.6;  152.0    38.4     0.0    38.4  
 26    20.0     64.6;  152.0    37.3     0.0    37.3  
 27     3.0     93.9;  174.7    36.5     0.0    36.5  
 27    10.0     93.9;  174.7    37.8     0.0    37.8  
 27    20.0     93.9;  174.7    36.0     0.0    36.0  
 28     3.0    146.2;  164.3    24.9     0.0    24.9  
 28    10.0    146.2;  164.3    27.8     0.0    27.8  
 28    20.0    146.2;  164.3    27.0     0.0    27.0  
 
 
Tab. č. 43: Výsledné hlukové hladiny – rok 2030 den 
T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 
  
   2030 
            
      LAeq (dB)     
Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem 
  1     3.0     15.9;   95.6    51.0     0.0    51.0  
  1    10.0     15.9;   95.6    52.5     0.0    52.5  
  2     3.0     71.4;   88.4    53.8     0.0    53.8  
  2    10.0     71.4;   88.4    54.0     0.0    54.0  
  3     3.0    116.6;   94.4    50.6     0.0    50.6  
  3    10.0    116.6;   94.4    51.5     0.0    51.5  
  4     3.0    171.2;   79.4    50.3     0.0    50.3  
  4    10.0    171.2;   79.4    51.2     0.0    51.2  
  5     3.0    235.4;   52.1    49.0     0.0    49.0  
  5    10.0    235.4;   52.1    50.1     0.0    50.1  
  6     3.0    296.3;   78.7    43.0     0.0    43.0  
  6    10.0    296.3;   78.7    44.7     0.0    44.7  
  7     3.0    283.5;   35.6    48.3     0.0    48.3  
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  7    10.0    283.5;   35.6    48.6     0.0    48.6  
  8     3.0    209.5;   30.0    48.2     0.0    48.2  
  8    10.0    209.5;   30.0    49.5     0.0    49.5  
  9     3.0    153.9;   54.2    48.6     0.0    48.6  
  9    10.0    153.9;   54.2    50.3     0.0    50.3  
 10     3.0     59.5;   66.0    52.5     0.0    52.5  
 10    10.0     59.5;   66.0    53.3     0.0    53.3  
 11     3.0      5.1;   68.7    51.1     0.0    51.1  
 11    10.0      5.1;   68.7    52.3     0.0    52.3  
 12     3.0    227.9;  113.8    43.7     0.0    43.7  
 12    10.0    227.9;  113.8    44.9     0.0    44.9  
 13     3.0    203.7;  130.3    45.1     0.0    45.1  
 13    10.0    203.7;  130.3    45.8     0.0    45.8  
 14     3.0    528.5;   52.9    17.8     0.0    17.8  
 14    10.0    528.5;   52.9    20.9     0.0    20.9  
 15     3.0    480.7;  216.0    54.7     0.0    54.7  
 15    10.0    480.7;  216.0    56.0     0.0    56.0  
 15    20.0    480.7;  216.0    55.9     0.0    55.9  
 16     3.0    466.2;  200.2    47.5     0.0    47.5  
 16    10.0    466.2;  200.2    49.9     0.0    49.9  
 17     3.0    432.9;  139.8    47.6     0.0    47.6  
 17    20.0    432.9;  139.8    48.5     0.0    48.5  
 18     3.0    411.4;  145.5    39.1     0.0    39.1  
 18    10.0    411.4;  145.5    40.7     0.0    40.7  
 18    20.0    411.4;  145.5    42.0     0.0    42.0  
 19     3.0    288.5;  197.1    47.8     0.0    47.8  
 19    10.0    288.5;  197.1    49.0     0.0    49.0  
 19    20.0    288.5;  197.1    49.1     0.0    49.1  
 20     3.0    322.3;  159.2    43.9     0.0    43.9  
 20    10.0    322.3;  159.2    44.7     0.0    44.7  
 20    20.0    322.3;  159.2    45.3     0.0    45.3  
 21     3.0    244.3;  176.4    36.2     0.0    36.2  
 21    10.0    244.3;  176.4    38.5     0.0    38.5  
 21    20.0    244.3;  176.4    39.6     0.0    39.6  
 22     3.0    213.9;  187.2    37.1     0.0    37.1  
 22    10.0    213.9;  187.2    39.2     0.0    39.2  
 22    20.0    213.9;  187.2    40.2     0.0    40.2  
 23     3.0    180.9;  217.4    47.7     0.0    47.7  
 23    10.0    180.9;  217.4    49.0     0.0    49.0  
 23    20.0    180.9;  217.4    48.8     0.0    48.8  
 24     3.0    121.5;  208.7    47.6     0.0    47.6  
 24    10.0    121.5;  208.7    48.9     0.0    48.9  
 24    20.0    121.5;  208.7    47.5     0.0    47.5  
 25     3.0     80.3;  201.6    49.2     0.0    49.2  
 25    10.0     80.3;  201.6    50.3     0.0    50.3  
 25    20.0     80.3;  201.6    47.2     0.0    47.2  
 26     3.0     64.6;  152.0    46.6     0.0    46.6  
 26    10.0     64.6;  152.0    48.0     0.0    48.0  
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 26    20.0     64.6;  152.0    46.9     0.0    46.9  
 27     3.0     93.9;  174.7    46.1     0.0    46.1  
 27    10.0     93.9;  174.7    47.4     0.0    47.4  
 27    20.0     93.9;  174.7    45.6     0.0    45.6  
 28     3.0    146.2;  164.3    34.3     0.0    34.3  
 28    10.0    146.2;  164.3    37.1     0.0    37.1  
 28    20.0    146.2;  164.3    35.6     0.0    35.6  
 
Tab. č. 44: Výsledné hlukové hladiny – rok 2030 noc 
T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C ) 
  
   2030 
            
      LAeq (dB)     
Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem 
  1     3.0     15.9;   95.6    42.7     0.0    42.7  
  1    10.0     15.9;   95.6    44.0     0.0    44.0  
  2     3.0     71.4;   88.4    45.4     0.0    45.4  
  2    10.0     71.4;   88.4    45.8     0.0    45.8  
  3     3.0    116.6;   94.4    42.9     0.0    42.9  
  3    10.0    116.6;   94.4    43.7     0.0    43.7  
  4     3.0    171.2;   79.4    43.8     0.0    43.8  
  4    10.0    171.2;   79.4    44.4     0.0    44.4  
  5     3.0    235.4;   52.1    42.6     0.0    42.6  
  5    10.0    235.4;   52.1    43.2     0.0    43.2  
  6     3.0    296.3;   78.7    35.9     0.0    35.9  
  6    10.0    296.3;   78.7    37.4     0.0    37.4  
  7     3.0    283.5;   35.6    39.8     0.0    39.8  
  7    10.0    283.5;   35.6    40.2     0.0    40.2  
  8     3.0    209.5;   30.0    39.9     0.0    39.9  
  8    10.0    209.5;   30.0    41.2     0.0    41.2  
  9     3.0    153.9;   54.2    41.0     0.0    41.0  
  9    10.0    153.9;   54.2    42.8     0.0    42.8  
 10     3.0     59.5;   66.0    45.2     0.0    45.2  
 10    10.0     59.5;   66.0    45.7     0.0    45.7  
 11     3.0      5.1;   68.7    42.3     0.0    42.3  
 11    10.0      5.1;   68.7    43.5     0.0    43.5  
 12     3.0    227.9;  113.8    39.2     0.0    39.2  
 12    10.0    227.9;  113.8    39.9     0.0    39.9  
 13     3.0    203.7;  130.3    41.2     0.0    41.2  
 13    10.0    203.7;  130.3    41.5     0.0    41.5  
 14     3.0    528.5;   52.9     9.4     0.0     9.4  
 14    10.0    528.5;   52.9    12.5     0.0    12.5  
 15     3.0    480.7;  216.0    46.3     0.0    46.3  
 15    10.0    480.7;  216.0    47.7     0.0    47.7  
 15    20.0    480.7;  216.0    47.5     0.0    47.5  
 16     3.0    466.2;  200.2    38.9     0.0    38.9  
 16    10.0    466.2;  200.2    41.3     0.0    41.3  
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 17     3.0    432.9;  139.8    38.5     0.0    38.5  
 17    20.0    432.9;  139.8    39.5     0.0    39.5  
 18     3.0    411.4;  145.5    30.2     0.0    30.2  
 18    10.0    411.4;  145.5    31.8     0.0    31.8  
 18    20.0    411.4;  145.5    33.0     0.0    33.0  
 19     3.0    288.5;  197.1    39.0     0.0    39.0  
 19    10.0    288.5;  197.1    40.2     0.0    40.2  
 19    20.0    288.5;  197.1    40.3     0.0    40.3  
 20     3.0    322.3;  159.2    34.8     0.0    34.8  
 20    10.0    322.3;  159.2    35.8     0.0    35.8  
 20    20.0    322.3;  159.2    36.3     0.0    36.3  
 21     3.0    244.3;  176.4    29.2     0.0    29.2  
 21    10.0    244.3;  176.4    31.3     0.0    31.3  
 21    20.0    244.3;  176.4    32.1     0.0    32.1  
 22     3.0    213.9;  187.2    30.3     0.0    30.3  
 22    10.0    213.9;  187.2    31.9     0.0    31.9  
 22    20.0    213.9;  187.2    32.5     0.0    32.5  
 23     3.0    180.9;  217.4    38.8     0.0    38.8  
 23    10.0    180.9;  217.4    40.1     0.0    40.1  
 23    20.0    180.9;  217.4    40.0     0.0    40.0  
 24     3.0    121.5;  208.7    38.7     0.0    38.7  
 24    10.0    121.5;  208.7    40.0     0.0    40.0  
 24    20.0    121.5;  208.7    38.7     0.0    38.7  
 25     3.0     80.3;  201.6    40.3     0.0    40.3  
 25    10.0     80.3;  201.6    41.5     0.0    41.5  
 25    20.0     80.3;  201.6    38.3     0.0    38.3  
 26     3.0     64.6;  152.0    37.7     0.0    37.7  
 26    10.0     64.6;  152.0    39.1     0.0    39.1  
 26    20.0     64.6;  152.0    38.0     0.0    38.0  
 27     3.0     93.9;  174.7    37.2     0.0    37.2  
 27    10.0     93.9;  174.7    38.5     0.0    38.5  
 27    20.0     93.9;  174.7    36.7     0.0    36.7  
 28     3.0    146.2;  164.3    25.6     0.0    25.6  
 28    10.0    146.2;  164.3    28.4     0.0    28.4  
 28    20.0    146.2;  164.3    27.5     0.0    27.5  
 29     3.0    315.1;   50.8    36.7     0.0    36.7  
 29    10.0    315.1;   50.8    37.8     0.0    37.8  
 
Studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a vyvolanými reakcemi exponovaných lidí ve vztahu k 
pocitům obtěžování bylo provedeno mnoho. Uskutečnila se též řada pokusů dospět meta-analýzou 
jejich výsledků k odvození kvantitativního vztahu mezi expozicí a účinkem:  
Miedema a Oudshoorn publikovali v roce 2001 model obtěžování hlukem, který vychází z analýzy 
výsledků většího počtu terénních studií, provedených v Evropě, Austrálii, Japonsku a Severní Americe, 
a odstraňuje některé nedostatky předchozích prací. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldn (day-
night level - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením noční hladiny 
akustického tlaku o 10 dB)  nebo Ldvn (day-evening-night level - ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A za 24 hodin se zvýšením večerní hladiny akustického tlaku o 5 dB a noční hladiny o 10 dB) v 
rozmezí 45 – 75 dB a procentem obyvatel, u kterých lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních 
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škály intenzity obtěžování), a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční dopravy. Úzký 
konfidenční interval odvozených vztahů indikuje jejich relativní spolehlivost, i když je třeba 
předpokládat ovlivnění variabilními podmínkami v jednotlivých konkrétních případech. Hlavním účelem 
těchto vztahů je možnost predikce počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice 
u běžné průměrně citlivé populace a v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování 
obyvatel hlukem v zemích EU.  
Kromě vztahů pro tyto jednotlivé typy dopravního hluku je doporučen i model pro hodnocení 
obtěžujícího účinku kombinovaného hluku z různých typů dopravy. Hluk z jednotlivých zdrojů je nejprve 
přepočten na hladinu akustické energie referenčního zdroje vyvolávající stejný stupeň obtěžování. 
Jako referenční zdroj slouží hluk ze silniční dopravy. Výsledná celková hladina akustického tlaku je pak 
vztažena k obtěžování obyvatel podle vztahu pro silniční dopravu. Vztahy pro obtěžování hlukem jsou 
odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity obtěžování. 
První úroveň LA (Little Annoyed) zahrnuje procento osob obtěžovaných od 28. stupně škály 0 – 100, 
tedy přinejmenším „mírně obtěžovaných“. Druhá úroveň A (Annoyed) se týká obtěžování od 50 stupně 
škály a třetí úroveň HA (Highly Annoyed) zahrnuje osoby s výraznými pocity obtěžování od 72. stupně 
stostupňové škály intenzity obtěžování. Pro hluk ze silniční dopravy platí následující vztahy: 
 

 
 
Na následujících grafech jsou vyjádřeny  závislosti mezi procentem lehce, středně a silně 
obtěžovaných obyvatel a hodnotami hlukových hladin Ldn a Ldvn ze silniční dopravy. 
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Hodnocení obtěžování u kombinované expozice hluku z různých typů dopravy je založeno na tzv. 
ekvivalentech obtěžování hluku z jednotlivých druhů dopravy, kde míra obtěžujícího účinku hluku klesá 
od letecké k silniční a dále k železniční dopravě. Ekvivalenty obtěžování slouží k přepočtu hluku z 
letecké a železniční dopravy na hladinu akustického tlaku ze silniční dopravy stejné obtěžující úrovně, 
ke které je pak vztažen očekávaný počet obtěžovaných obyvatel. 
 
Stejně jako u vztahů pro obtěžování hlukem jsou pro rušení hlukem ve spánku odvozeny tři stupně 
rušivého účinku vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity rušivého účinku a sice LSD (Lowly 
Sleep Disturbed) od 28. stupně škály (tedy přinejmenším „mírně rušení“), SD (Sleep Disturbed) pro 
rušení od 50. stupně škály intenzity a HSD (Highly Sleep Disturbed) pro vysoký stupeň rušení od 72. 
bodu stostupňové škály intenzity rušení. 
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozené pro expozici vyjádřenou v Lnight 

v rozmezí 40 – 70 dB. (Lnight - dlouhodobá ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém úseku 8 
hodin v noci na nejvíce exponované fasádě domu). Vycházejí ze statistického zpracování obsáhlé 
databáze výsledků z 12 terénních studií z různých zemí a představují vztahy mezi noční hlukovou 
expozicí z letecké, automobilové a železniční dopravy a procentem osob udávajících při dotazníkovém 
šetření zhoršenou kvalitu spánku pro tři úrovně intenzity rušení spánku. Vyjadřují závislost udávaného 
rušení spánku na hlukové expozici bez vlivu jiných faktorů.  
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Výstupem standardních hlukových měření nebo hlukových map jsou údaje o expozici vyjádřené v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní nebo noční dobu. Vztahy doporučené v zemích EU 
pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem z dopravy jsou odvozené pro expozici vyjádřenou v jiných 
hlukových deskriptorech, konkrétně Ldn

 
(day-night level) nebo Ldvn. (day-evening-night level). Vzhledem 

k tomu, že v rámci hlukové studie byly modelovány hlukové hladiny pro denní i noční dobu, lze 
vypočítat hodnotu  Ldn. Výsledné hodnoty Ldn jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tab. č. 45: Rozpětí vypočtených hodnot Ldn v místech stávající obytné zástavby 
 MAX MIN 
 Ldn referenční bod Ldn referenční bod 
současný stav 64,12 č. 14   ve výšce 3 m 26,02 č. 26   ve výšce 3 m 
rok 2012 56,40 č. 15   ve výšce 10 m 18,10 č. 14   ve výšce 3 m 
rok 2030 56,64 č. 15   ve výšce 10 m 18,40 č. 14   ve výšce 3 m 
 
Hlukovým hladinám vyjádřeným výše uvedeným deskriptorem Ldn odpovídají podíly obyvatel 
obtěžovaných v různé míře hlukem. V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané podíly osob lehce, 
středně i silně obtěžovaných hlukem v jednotlivých variantách stávajícího stavu a výhledu po realizaci 
záměru v roce 2012 a 2030. Pro výpočet byly použity vztahy pro hluk ze silniční dopravy uvedené 
výše. 
Tab. 46: Procento osob obtěžovaných hlukem u stávající obytné zástavby 
 Ldn LA A HA 

26,02 0 0 0 současný stav 
64,12 58,2 34,1 15,3 
18,10 2.0 0 0 rok 2012 
56,40 40.7 20.1 7.6 
18,40 1.7 0 0 rok 2030 
56,64 41.2 20.5 7.8 
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Z tabulky mj. vyplývá, že podíl osob silně obtěžovaných hlukem (HA Highly Annoyed) se pohybuje 
v současné době v rozmezí 0 až 15,3 %. V případě realizace záměru dle výsledných hlukových hladin 
z hlukové studie tento podíl poklesne dle teoretického výpočtu na 0 až 7,6 % v roce 2012, či na 0 až 
7,8 % v roce 2030. 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových 
ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů 
a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování), stanovuje v paragrafu 
č. 2. odst. 3, písmeno a pro hlukový ukazatel Ldvn mezní hodnotu pro silniční dopravu, která činí 70 
dB. 
 
V článku „Annoyance from Transportation Noise : Relationships with Exposure Metrics DNL and DENL 
and thein Konfidence Intervals“ Henk M.E. Miedema and Catharina G.M. Ousdhoorn je uveden vztah 
pro přepočet deskriptorů Ldn a Ldvn u hluku za silniční dopravy: 
 
Ldvn  =  Ldn  +  0,2 
 
U stávající i navrhované obytné zástavby se pohybuje výsledná hodnota deskriptoru Ldn ve všech 
variantách modelovaných v hlukové studii v intervalu 18,1 až 64,12 dB. Hlukový deskriptor Ldvn pak po 
přepočtu činí maximálně 64,32 dB.  
 
Výsledné hlukové hladiny vyjádřené pomocí deskriptoru Ldvn vypočítané ve všech referenčních bodech 
zvolených v hlukové studii u stávající i u navrhované obytné zástavby jsou bezpečně nižší než mezní 
hodnota pro hlukový ukazatel Ldvn stanovená ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb. 
 
Psychosociální vlivy 
Po stránce sociální a ekonomické je výstavba Obytného souboru Čakovický Park pozitivním přínosem. 
Jedná se o podporu zaměstnanosti, kdy realizace záměru poskytne mnoho nových dočasných 
pracovních příležitostí již v průběhu výstavby a dlouhodobě pak v době provozu 20 stálých pracovních 
míst.  
 
Zvážení nejistot 
Hodnocení zdravotního rizika je vždy spojeno s určitými nejistotami, danými použitými daty, 
expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z neopomenutelných 
součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny. 
 
V případě tohoto hodnocení se jedná o: 
1. Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě.  
2. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací a akustických hladin použitými modely 
3. Vyšší je nejistota vyplývající z hodnot modelovaných imisních příspěvků suspendovaných 
částic  PM10 vzhledem k tomu, že doporučenou metodikou SYMOS nelze modelovat sekundární 
 prašnost.  
4. Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci 
(přesné  počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod.) 
5. Nejistota vyplývající ze stupně lidského poznání v případě stanovených doporučených 
 referenčních hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií 
6. Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní 
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způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje 
 
Závěr 
V rámci řešené akce byl posouzen vliv provozu řešeného obytného souboru Čakovický Park včetně 
navazující automobilové dopravy především na hlukovou a imisní situaci v řešené lokalitě Prahy 9 
Čakovic.  
 
Při posouzení nové hlukové situace bylo hlavním podkladem hlukové posouzení pro řešený záměr 
(zpracovatel AKMEST sdružení odborníků, Ing. Vladimír Zúber, 2008). Hluková situace je v této studii 
zpracována v několika variantách (stávající situace, výhledová varianta po realizaci záměru a 
příspěvek záměru). 
 
Podíl osob silně obtěžovaných hlukem (HA Highly Annoyed) se pohybuje v jednotlivých referenčních 
bodech v nulové variantě v rozmezí cca 0 až 15,3 %. V případě realizace záměru dle výsledných 
hlukových hladin z hlukové studie tento podíl poklesne dle teoretického výpočtu na 0 až 7,6 % v roce 
2012, či na 0 až 7,8 % v roce 2030. 
 
Výsledné hlukové hladiny u stávající i navrhované obytné zástavby vyjádřené pomocí deskriptoru Ldvn 
jsou v obou variantách (současnost i výhled se záměrem) bezpečně nižší než mezní hodnota pro 
hlukový ukazatel Ldvn stanovená na 70 dB ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb. 
 
Při posouzení kvality ovzduší v řešené lokalitě se vyšlo z výsledků imisních měření na blízké imisní 
stanici v Kobylisích v roce 2007. Z těchto měření vyplývá, že zde dochází k překračování 
doporučených maximálních i ročních limitních hodnot Světové zdravotnické organizace pro 
suspendované částice PM10. Také pozaďové koncentrace benzenu nejsou v řešené lokalitě (ale i 
v celé ČR) na úrovni odpovídající přijatelnému karcinogennímu riziku. U obou těchto škodlivin se však 
nejedná o nepříznivý lokální problém, ale o reálnou situaci na území téměř celé ČR. 
 
Při posouzení nové imisní situace bylo u všech řešených škodlivin nejprve hodnoceno riziko vyplývající 
z toxických nekarcinogenních účinků těchto látek. Charakterizace tohoto rizika byla posouzena na 
základě porovnání expozičních hladin (tj. výsledných imisních příspěvků z rozptylové studie spolu 
s hodnotami imisního pozadí) s referenčními koncentracemi stanovenými především Světovou 
zdravotnickou organizací. Z dalšího posouzení vyplývá, že navýšení imisních koncentrací všech 
uvedených škodlivin v důsledku realizace řešeného obytného souboru se však jeví jako nevýznamné. 
Výskyt chronických respiračních syndromů v důsledku navýšených imisí oxidu dusičitého a 
suspendovaných částic PM10 se realizací řešeného záměru prakticky nezmění. 

Z hlediska karcinogenního působení byla dále hodnocena změna imisních koncentrací benzenu a 
benzo-a-pyrenu. Karcinogeny patří mezi tzv. bezprahové škodliviny, což znamená, že neexistuje 
bezpečná prahová koncentrace, pod kterou by bylo možné zdravotní riziko považovat za nulové. 
K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového 
onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Za ještě 
přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového 
onemocnění ve výši 1*10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky 
vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6. Tomuto kriteriu však pozaďové imisní 
koncentrace benzenu ani benzo-a-pyrenu v České republice nevyhovují. Realizací řešeného obytného 
souboru se stávající riziko téměř nezmění. 
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Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové 
hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci lze i přes uvedené nejistoty předpokládat, 
že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde  realizací obytného souboru Park Čakovice k 
významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků. 
 
 

4.1.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivy při provozu 
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující škodlivinou oxid dusičitý NO2, u kterého poměr 
mezi imisemi v ovzduší a imisními limity je nejvyšší. Protože však vzniká až následnou přeměnou 
z oxidů dusíku (zejména NO) byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací NOx s přihlédnutím k 
postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 
z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené 
hodnoty koncentrací NO2 jsou dále doplněny o imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 (ty mají 
vysoké pozadí, i když není, jak se často mylně tvrdí, způsobené převážně dopravou), o imisní pozadí 
benzenu a benzo(a)pyrenu. Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. nuceného a přirozeného 
větrání garáží a vyvolané dopravy k celkovému znečištění. V následující tabulce jsou uvedeny max. 
krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2  a 24hodinové příspěvky PM10 z provozu OS včetně 
vyvolané dopravy.  
 
Tab. č. 47: Max. krátkodobý  imisní příspěvek provozu OS NO2 (hodinový) a  PM10 (24hodinový)  
[µg/m3]   

Bod č. Název bodu  č. poz.  Δ Kmax1h NO2  Δ Kmax24h PM10 

1 OS Čakovický park bud. A 0,40 0,066 

2 OS Čakovický park bud. R 0,50 0,083 

3 OS Čakovický park bud. E 0,39 0,064 

4 BD  D4 OS U Zám. parku 0,29 0,047 

5 RD Šírcova 754/8 0,21 0,036 

6 RD Schoellerova 764/2 0,17 0,029 

7 BD „Kopretina „ 0,33 0,054 

LIMIT 200 50 
 
 
Tab. č.  48: Max. krátkodobý  imisní příspěvek přirozeného větrání garáží u oken objektů NO2 
(hodinový) a  PM10 (24hodinový)  [µg/m3]   

Bod č. popis.  Δ Kmax1h 
NO2  

Δ Kmax24h 
PM10 

A u nejbližších oken nad předsazenými garážemi 0,05 0,008 

B u nejbližších oken nad předsazenými garážemi 0,04 0,007 

C okno nad větracími otvory  0,31 0,051 

LIMIT 200 50 



  

5763-000-2/2-BX-01 

  revize 0 

  leden 2009 

 Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozd. před. - Obytný soubor Čakovický Park strana 92 z  100 

 

                                   
                            

 

 

  

Maximální koncentrace NO2  nebude překračovat v oblasti hodnotu 135 µg/m3. K této hodnotě je však 
třeba poznamenat, že ji nelze sčítat s hodnotami nalezených maximálních příspěvků, protože ty 
vznikají za obecně jiných rozptylových podmínek, jiném směru větrů a  jiných  emisních  vydatnostech 
okolních zdrojů.    
 
V další tabulce jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2 a benzenu,   příspěvek k průměrné 
roční koncentraci NO2 a  benzenu a (pro hodnocení vlivu na zdraví) také   benzo(a)pyrenu. 
 

Tab. č. 49:  Průměrná koncentrace NO2 a benzenu po zprovoznění souboru,  příspěvek OS 
k průměrné roční koncentraci NO2 a benzenu  [µg/m3]  a benzo(a)pyrenu [µg/m3x10-6] 

Bod č. Název bodu  č. poz.  Kr NO2 

  

Δ Kr NO2 

  

Kr 
benzen 

Δ Kr 
benzen 

Δ Kr 
PM10 

Δ Kr 
benzo(a) 

pyren 
x10-6 

1 OS Čakovický park bud. A 27,3 0,044 0,9 0,007 0,024 0,034 

2 OS Čakovický park bud. R 27,0 0,054 0,9 0,009 0,031 0,042 

3 OS Čakovický park bud. E 27,0 0,043 0,9 0,007 0,024 0,033 

4 BD  D4 OS U Zám. parku 26,9 0,036 0,9 0,006 0,020 0,027 

5 RD Šírcova 754/8 27,1 0,029 0,9 0,005 0,016 0,021 

6 RD Schoellerova 764/2 27,5 0,023 1,0 0,004 0,013 0,018 

7 BD „Kopretina „ 27,1 0,032 0,9 0,006 0,018 0,024 

LIMIT 40  5    

 
Vlivy při výstavbě 
Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá výstavba celé lokality ve dvou symetrických etapách (z 
hlediska času i rozsahu). Jako první bude provedena výstavba části areálu severně od páteřní 
komunikace, čím bude vytvořena hluková a optická clona vůči užívanému obytnému souboru „U 
Zámeckého parku“. 
 
V 1. etapě budou realizovány: 
• příprava území (skrývka ornice, zařízení staveniště) 
• hrubé terénní úpravy, 
• přípojky inženýrských sítí, 
• bytové objekty A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
• trafostanice TS1, 
• areálové rozvody inženýrských sítí a odvodnění areálu, 
• zpevněné plochy a areálové komunikace vč. jejich připojení na Tryskovickou ulici, stavební 
úprava Tryskovické ulice,  
• čisté terénní a sadové úpravy. 
 
V 2. etapě budou realizovány: 
• příprava území (kácení trvalých porostů, skrývka ornice, zařízení staveniště) 
• hrubé terénní úpravy, 
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• bytové objekty K, L, M, N, P, R, S, T, 
• trafostaniceTS2, 
• areálové rozvody inženýrských sítí a odvodnění areálu, 
• zpevněné plochy a areálové komunikace,  
• čisté terénní a sadové úpravy, 
• likvidace zařízení staveniště. 
Celková doba výstavby se předpokládá v období 01/2009 – 12/2011. 
 
Nároky na dopravu po dobu výstavby  
Příjezd ke staveništi 
Příjezd ke staveništi bude veden z jihu od bývalého cukrovaru přes Červenomlýnský potok na sever 
k objektu Sedmikráska 
 
Tab. č. 50: Nároky na dopravu po dobu výstavby I. etapa 

I. etapa          

Bilance hmot          

Druh materiálů Hmotnost   Vnitrost   Odvoz         Dovoz Celkem  
Zemní práce 13 600 t 0 t 13 600 t 0 t 13 600 t
Hrubá stavba 70 349 t 0 t 0 t 70 349 t 70 349 t
Práce PSV 6 207 t 0 t 0 t 6 207 t 6 207 t
Práce venkovní 5 950 t 0 t 0 t 5 950 t 5 950 t

Mimostaveništní přesun                82 507 t
 

Četnost vozidel mimostaveništní dopravní obsluhy stavby v jednotlivých fázích 
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Zemní práce 13 600 t 17 t/NA 30 t/NA 120 sm. 14 hod. 800 7 0,5 

Hrubá stavba 70 349 t 10 t/NA 20 t/NA 365 sm. 14 hod. 7 035 19 1,4 

Práce PSV 6 207 t 3 t/NA 6 t/NA 365 sm. 14 hod. 2 069 6 0,4 

Práce venkovní 5 950 t 10 t/NA 20 t/NA 184 sm. 14 hod. 595 3 0,2 

Osobní doprava × t 0,5 t/OA 1,5 t/OA 549 sm. 14 hod. 10 980 20 1,4 
 

Průběžná četnost vozidel  
  Interval          Počet  vozidel za hod. 

1. měsíc 1,9 
2.-5. měsíc 3,3 

6. měsíc 3,2 
7.-12. měsíc 3,2 
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13. měsíc 2,1 
14.-18. měsíc 1,7 

 
Tab. č. 51: Nároky na dopravu po dobu výstavby II. etapa 

II. etapa          

Bilance hmot          

Druh materiálů Hmotnost   Vnitrost   Odvoz         Dovoz Celkem  
Zemní práce 12 750 t 0 t 12 750 t 0 t 12 750 t
Hrubá stavba 33 520 t 0 t 0 t 33 520 t 33 520 t
Práce PSV 2 958 t 0 t 0 t 2 958 t 2 958 t
Práce venkovní 5 497 t 0 t 0 t 5 497 t 5 497 t

Mimostaveništní přesun                41 974 t
 

Četnost vozidel mimostaveništní dopravní obsluhy stavby v jednotlivých fázích 
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Zemní práce 12 750 t 17 t/NA 30 t/NA 120 sm. 14 hod. 750 6 0,4

Hrubá stavba 33 520 t 10 t/NA 20 t/NA 365 sm. 14 hod. 3 352 9 0,7

Práce PSV 2 958 t 3 t/NA 6 t/NA 365 sm. 14 hod. 986 3 0,2

Práce venkovní 5 497 t 10 t/NA 20 t/NA 184 sm. 14 hod. 550 3 0,2

Osobní doprava × t 0,5 t/OA 1,5 t/OA 549 sm. 14 hod. 10 980 20 1,4
 

Průběžná četnost vozidel  
  Interval          Počet  vozidel za hod. 

1. měsíc 1,9 
2.-5. měsíc 2,5 

6. měsíc 2,3 
7.-12. měsíc 2,3 

13. měsíc 1,8 
14.-18. měsíc 1,6 

 
Příjezd ke staveništi 
Příjezd ke staveništi bude veden po provizorní staveništní komunikaci provedené od ulice Za Tratí.  
 
Návrh trasy pro přepravu cementobetonů 
Tam: staveniště  provizorní komunikace  Za Tratí vlevo  Cukrovarská  Tupolevova  Veselská  
Beranových   Toužimská   betonárna Skanska Transbeton, a zpět. 
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Návrh trasy k obalovně a ke kamenolomu 
Tam: staveniště  provizorní komunikace  Za Tratí vpravo  Hovorčovice  Líbeznice  Sedlec 
 Klecany  obalovna v areálu SSŽ, a.s.OZ 03-Praha a kamenolom IPS, a.s., a zpět. 
 
Nasazení stavebních strojů  
1. etapa 
 
Tab. č. 52: Fáze provádění přípravy území, zřízení zařízení staveniště, přípojky IS  

 Název stroje  Typ stroje  Počet 
Umístění 

stroje  
počet 
dnů 

Využití 
h/den 

Automobil nákladní  TATRA 815 S3 4 Vně objektu 60 8 
Automobil nákladní  TATRA 815 V 2 Vně objektu 20 8 
Rýpadlo kolové  CAT M320 2 Vně objektu 30 8 
Multicar MC 25, 26 2 Vně objektu 30 4 
Nakladač univerzální  UN 053.63 2 Vně objektu 30 3 
Jeřáb automobilní  AD 28 1 Vně objektu 20 3 
 
Tab. č. 53: Fáze provádění zajištění a hloubení stavebních jam, hrubé spodní a vrchní stavby 
pozemních objektů (01.08.2009 – 31.07.2010) 

 Název stroje  Typ stroje  Počet 
Umístění 

stroje  
počet 
dnů 

Využití 
h/den 

Rýpadlo kolové  CAT M320 3 Vně objektu 60 6 
Automobil nákladní  TATRA 815 S3 6 Vně objektu 60 6 
Automobil nákladní  TATRA 815 V 3 Vně objektu 300 4 
Domíchávač betonu automobilní  AM 368 6 Vně objektu 270 4 
Vibrátor ponorný a příložný  PVM 600 9 Vně objektu 270 3 
Souprava vrtná  Bauer Bc 15H  2 Vně objektu 20 6 
Multicar MC 25, 26 2 Vně objektu 270 4 
Nakladač univerzální  UN 053.63 2 Vně objektu 100 3 
Jeřáb automobilní  LTM 1100/1 1 Vně objektu 12 3 
Jeřáb věžový  Liebherr 80EC 4 Vně objektu 270 6 
Svářečka elektrická KM 350 9 Vně objektu 200 2 
 
Tab. č.  54: Fáze provádění prací PSV (01.01.2010 – 31.12.2010) 

 Název stroje  Typ stroje  Počet Umístění stroje  počet dnů 
Využití 
h/den 

Automobil nákladní  TATRA 815 V 4 Vně objektu 300 5 
Výtah nákladní a osobní  NOV 1000 9 Vně objektu 250 4 

Souprava na řezání a sváření kovů  O2+PB 1 Vně objektu 10 2 
Jeřáb automobilní  LTM 1100/1 1 Vně objektu 12 3 
Nakladač univerzální  UN 053.63 1 Vně objektu 20 3 
Míchačka na maltu MN 250 6 Vně objektu 200 6 
Multicar MC 25, 26 6 Vně objektu 60 8 
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Svářečka elektrická KM 350 8 Uvnitř obj. 100 2 
Malá stavební mechanizace BOSCH  100 Uvnitř obj. 180 4 
 
 
Tab.č. 55: Fáze provádění areálových rozvodů IS, komunikací, zpevněných ploch a konečných 
venkovních úprav (01.07.2010 – 31.12.2010) 

 Název stroje  Typ stroje  Počet Umístění stroje  počet dnů 
Využití 
h/den 

Automobil nákladní  TATRA 815 S 4 Vně objektu 150 6 
Multicar MC 25, 26 2 Vně objektu 150 6 
Nakladač univerzální  UN 053.63 2 Vně objektu 120 3 
Rýpadlo kolové  CAT M320 2 Vně objektu 90 6 
Válec vibrační  Strabag 1 Vně objektu 45 6 
Finišer Vögele super 2100 1 Vně objektu 15 6 
 
Přitížení na okraji komunikacích zatížených staveništní dopravou se tak bude pohybovat v max. 
krátkodobých hodnotách  do 0,7 µg/m3 NO2, příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 
0,020 µg/m3 NO2. V ostatních referenčních bodech budou příspěvky ještě menší.  
Kritickou znečišťující látkou pro pozadí v Praze se však v současné době stávají suspendované částice 
PM10, jejichž 24hodinový  imisní limit je překračován na největším území Prahy ze všech limitovaných 
znečišťujících látek. Emisní faktory umožňují však vypočíst imisní  příspěvky  však pouze z primárních 
zdrojů. Ty se (dle emisních faktorů MEFA) budou pohybovat v max. krátkodobých hodnotách  do 0,06 
µg/m3 NO2, příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,0006 µg/m3 NO2. U oxidu 
dusičitého a oxidu uhelnatého se vypočtené hodnoty blíží skutečným. U prachu však významnou roli 
hraje sekundární znečištění.  
 
Sekundární znečištění ovzduší 
Sekundární znečištění ovzduší vzniká vznosem znečišťujících látek již usazených  z dotčených ploch, 
včetně komunikací. Jedná se hlavně o pevné částice – prach. Plynné sorbované složky se uvolňují do 
ovzduší (při poklesu koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné míře. Množství emitovaného prachu závisí 
na množství uvolňovatelné (nikoli pevně vázané složky) na ploše, na velikostním složení usazeného 
prachu, na jeho soudržnosti  a vlhkosti a na rychlosti větru. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při 
vlhkosti nad 35 % velikost emisí z usazeného prachu na skládkách se blíží téměř nule.  Imisní 
koncentrace pak dále závisí na odlehlosti posuzovaného místa od zdroje, rychlosti větru a rozptylových 
podmínkách. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se tak dosahuje při vysokých rychlostech 
větru, tj. nad 15  m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu 0,24 % doby trvání v roce 
a to pouze při západním směru větru.    
Stanovení předpokládané imisní zátěže ze sekundárního  prachu výpočtem má v sobě řadu úskalí a 
jeho vypovídací hodnota je vyšší pouze u speciálních případů (plošné skládky sypkých materiálů, 
vyschlá kalová pole, skládky popílku apod.). U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že 
výpočtové stanovení má znehodnocující chyby. Pro stanovení emisní vydatnosti stavby tak lze s jistými 
omezeními využít výsledky měření v okolí prováděných staveb v rámci výstavby stanic metra. Ta 
samozřejmě hodnotí sekundární i primární znečištění jako celek (zde primární zejména z rozpojování a 
přemisťování sypkých hmot) a proto výpočet na jejich základě provedený hodnotí primární a 
sekundární znečištění jako celek. V další tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty imisního přitížení 
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prachem PM10, ve vybraných referenčních bodech.  
 
Tab. č. 56:  Imisní  příspěvek výstavby OS k 24hodinové koncentraci  a průměrné roční koncentraci 
PM10 [µg/m3]   
Bod č. Název bodu  č. poz.  ΔKrmax24h     PM10 Δ Kr PM10 
1 ---- stavba --- --- 
2 ---- stavba --- --- 
3 ---- stavba --- --- 
4 BD  D4 OS U Zám. parku 1,22 0,26 
5 RD Šírcova 754/8 0,26 0,08 
6 RD Schoellerova 764/2 0,25 0,08 
7 BD „Kopretina „ 1,36 0,14 
 
Přes malou vypovídací hodnotu vypočtených hodnot v tab. 7, je třeba konstatovat, že stavební práce 
prováděné v období velkého sucha jsou významným zdrojem prašnosti.  Proto je třeba vznik prašnosti 
snižovat na nejmenší možnou míru. K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při 
vlastní činnosti rozpojování a přemisťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit: 
     
• v místech  rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. T. zn. je  zkrápět, 
předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období  
• zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy 
• zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze 
splachem, nýbrž i sběrem 
• všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit 
prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními  
• při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko  ohledu na vliv na životní prostředí 
 
 

4.1.3 Vlivy na hlukovou situaci  

Problematika hluku je podrobně zpracována v hlukovém posouzení, které je přílohou této 
dokumentace (zpracováno firmou AKMEST, Ing. Vladimír Züber, zak. č. 3/136 – 10/08). 
Hlavní zdroje hluku související s provozem záměru jsou: 

• Liniové zdroje hluku, tj. automobilová doprava související s provozem záměru, předpokládá se 
provoz převážně osobních automobilů, ale i lehkých a těžkých nákladních automobilů, a to 
v denní i noční době.  

• Stacionární zdroje hluku, tj. vzduchotechnická zařízení určená pro větrání podzemních garáží 
příp. zařízení spojená s provozem výtahů a garážových vrat.  

 
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 7.16, který umožňuje výpočet hluku ve 
venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použitá verze 
programu HLUK+ má v sobě zabudovanou již „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 
2004 (RNDr. M. Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). 
 
V hlukové studii byla počítána a hodnocena jednak  
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- ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro denní a noční dobu z dopravy pro stávající rok 
2008,  

- ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro denní a noční dobu pro celkový stav včetně 
provozu záměru pro výhledový rok 2012 a 2030. 

 
Výpočtové body pro hodnocení hluku v dané lokalitě byly umístěny na hranici chráněného venkovního 
prostoru objektů záměru – tj. u nejbližší obytné zástavby. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve 
výpočtových bodech byly počítány s ohledem na výšku jednotlivých objektů, tj. ve výšce 3 m, 10 m a 
popř. i 20 m nad terénem. Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace uvedené v hlukové studii.  
Konkrétní vypočtené hodnoty jsou uvedeny v hlukové studii. 
 
Na základě provedených výpočtů lze konstatovat: 
Pro vlastní areál 
- ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  jsou  ve  všech  případech  podlimitní pro denní dobu, 
tj. nižší než 55 dB/A/ ve dne a ve většině případů podlimitní i pro noční dobu, tj. nižší než 45 
dB/A/ v noci. 
- pouze u čelních fasád dvou z celkem 13 objektů /fasády situované u páteřní komunikace/, jsou 
hladiny akustického  tlaku A v noční době velmi málo nadlimitní, tj. vyšší  než 45 dB/A/. 
Překročení limitu je však jen minimální, pro rok 2012 do 0,3 dB/A/ a do 0,8 dB/A/ pro výhled 
roku 2030. Vzhledem k nepřesnostem ve  vstupních  výpočtových  datech, obecné  nepřesnosti  
výpočtu a k předvídatelnému vývoji automobilů směrem ke snížení hlučnosti jejich provozu je  
překročení  limitu  v řádu desetin dB/A/  zcela zanedbatelné. Navíc se ve výhledu uvažuje s 
komunikačním propojením nového Obytného souboru s přilehlým areálem U zámeckého parku 
/obsaženo ve smlouvě o spolupráci investora s Městskou částí/, které sníží dopravní zatížení 
především u vjezdu do navrhovaného Obytného souboru. Přesto  budou  v  následujícím  stupni  
projektové  dokumentace přijata ve  venkovním prostoru  protihluková opatření.  
 
Vliv nové dopravy na okolní chráněná místa 
Po realizaci nového Obytného souboru stoupnou ekvivalentní hladiny  akustického  tlaku A  v 
chráněných  místech na  přístupové trase k novému areálu. 
Jak dokumentují výpočty uvedené v hlukové studii, hluk pouze z nové dopravy, vyvolané 
výstavbou nového Obytného souboru Čakovický Park, nebude zdrojem nadměrného hluku pro 
okolní chráněnou zástavbu. Ve všech chráněných místech v okolí přístupové trasy  budou  jak  v  
roce  2012,  tak  i  ve výhledu /2030/ hladiny  akustického tlaku  A z nové dopravy podlimitní.  
Vlivem provozu navrhovaného Obytného souboru nedojde v žádném výpočtovém místě k překročení 
hygienického limitu. V době uvedení do provozu, tj. v roce 2012, dojde dokonce díky realizaci nového 
Obytného souboru ke snížení dopravní zátěže na přilehlých stávajících komunikacích. Pro hlukové 
zatížení ze součtu dopravy stávající a dopravy vyvolané realizací záměru je z výpočtů patrné, že vliv 
záměru je velmi malý a v reálné situaci bude prakticky neprokazatelný. Hladina  akustického tlaku  A 
ze součtu dopravy bude nadlimitní pouze u jediného stávajícího objektu, u kterého bude však již ve 
stavu před výstavbou limit pro vnější hluk překročen. Částečně se  /i když malou měrou/ na tomto 
překročení  "podepisuje" doprava  na Schoellerově  ulici, která je komunikací   II.třídy   a   limity   hluku   
generované   na  této  komunikaci jsou o 5 dB/A/ vyšší, tj. 60 dB/A/. 
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4.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V zájmovém území záměru se nenachází žádný zdroj podzemní ani povrchové vody pro veřejné 
zásobování obyvatelstva ani žádné ochranné pásmo vodního zdroje. Zmíněné zdroje tedy nebudou 
negativně ovlivněny realizací a  provozem záměru. 
Z provozu posuzovaného záměru budou produkovány odpadní vody splaškové a  vody dešťové. 
 
Splaškové odpadní vody 
Odpadní splaškové vody budou z posuzovaného záměru obytného souboru svedeny do splaškové 
kanalizace v areálu obytného souboru.  Vzhledem k tomu, že dosud není jednoznačně potvrzeno, zda 
ČOV Miškovice bude mít v  době dokončení stavby OS-ČP potřebné kapacitní rezervy, je navrženo 
odkanalizování areálu záměru do vlastní nově navržené ČOV. Vyčištěná voda z dočasné ČOV bude 
v areálu záměru vyvedena do areálové dešťové kanalizace, ze které bude společně s dešťovými 
vodami řízeně odtékat do Mratínského potoka. Pokud bude ČOV Miškovice zkapacitněna, budou na ni 
odváděny splaškové vody z areálu posuzovaného záměru a dočasná ČOV pro záměr bude nahrazena 
čerpací stanicí s výtlakem do ulice Schoellerova.   

Dešťové vody 
V současné době dešťové vody v  závislosti na granulometrickém složení připovrchových navážek 
infiltrují nebo ve formě povrchového odtoku volně odtékají do Mratínského potoka. 

Po realizaci navrhované záměru bude zájmové území zastavěno novými  objekty obytného souboru a 
přilehlými zpevněnými plochami. Tím dojde na zájmovém území ke zvýšení odtoku dešťových vod, 
které budou sváděny dešťovou kanalizací do Mratínského potoka systémem, kombinujícím povrchové 
stružky a strouhy napříč lokálními terénními depresemi – průlehy s  retenční a vsakovací úlohou  se 
sběrným  podzemním trubním vedením (plnostěnným a drenážním) s přírodními svahovanými 
retenčními kanály/nádržemi bez trvalé vodní hladiny v dolní části území. Pro zachování (nezhoršení) 
dosavadních odtokových poměrů jsou v areálu záměru navrženy retenční objekty o celkovém 
retenčním objemu 607 m3, kde bude odpovídající objem dešťových vod retenován a následně 
regulovaně odpouštěn na výsledný odtok do vodoteče cca 58,9 l/s do vodoteče.  

Vlivem zástavby území tedy dojde k určitému omezení infiltrace srážkových vod do podloží, které však 
nebude vzhledem k určité možnosti přirozeného zasakování v zádržných systémech – terénní deprese 
(průlehy) mezi objekty a přírodní svahované retenční nádrže bez trvalé hladiny nijak výrazné. Změnou 
infiltračních poměrů nebudou významněji ovlivněny hydrogeologické poměry. Celkové ovlivnění 
podzemních vod lze považovat za nevýznamné. 

Vyčištěné odpadní vody z dočasné ČOV budou vedeny do Mratínského potoka), ČOV vyčistí 
splaškové vody tak, aby odpovídaly požadovaným parametrům na vypouštění do dešťové kanalizace a 
dále do vodoteče dle podmínek povolení vodohospodářského orgánu. Snížený terén a předpokládaná 
dotace  vodou z odvodňované plochy přispějí k částečné lokální obnově charakteru nivy Mratínského 
potoka. 

Kvalita srážkových vod a vyčištěných splaškových odpadních vod odváděných do dešťové kanalizace 
a dále do vodoteče  bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a vod odpadních, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech včetně přílohy 3. 

Celkově lze vlivy  na povrchové a podzemních vody vzniklé v důsledku realizace a  provozu záměru 
považovat za přijatelné. 
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4.1.5 Vlivy na půdu 

Plocha určená k zástavbě není vedena v ZPF jako zemědělská půda, ale jako ostatní plocha.  
Pozemky navržené k výstavbě posuzovaného záměru jsou umístěny na pozemcích v katastrálním 
území obce Čakovice a jde převážně o pozemky vzniklé navážkami na odkalovacích nádržích 
cukrovaru Čakovice. 

Územní plán je v souladu s funkčním využitím plochy pro výstavbu nového posuzovaného záměru 
obytného souboru. 

Budoucím provozem záměru nebude docházet ke znečišťování zemního a horninového prostředí 
v zájmovém území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek během 
výstavby a v průběhu provozu. Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů bude 
riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno. U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů 
atd.), zejména vlivem dopravy, je nutno uvést, že z normálního provozu komunikací se nepředpokládají 
úniky ropných látek. 

Realizace záměru nezpůsobí vznik erozních fenoménů. Stabilita terénu nebude významně ovlivněna. 
Při zemních pracích, resp. při realizaci výkopů pro základové patky a inženýrské sítě budou svahy 
prováděny v bezpečném sklonu proti usmyknutí nebo budou důsledně paženy. Zemní práce na 
staveništi budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce". 

 
4.1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Ložisková území 
Zájmové území výstavby posuzovaného záměru nezasahuje do žádného zdroje nerostných surovin. 

Nerostné zdroje v okolí nebudou předmětnou stavbou dotčeny ani ovlivněny. 

Geologické podmínky 
V rámci hrubých terénních úprav dojde k vytěžení zemin ze zářezů a k uložení výkopku do násypů. 
Výškové umístění stavby bude sledovat vyrovnanou bilanci zemních prací. Vliv zemních prací na 
geologické poměry zájmového území bude nevýznamný. Geologické poměry nebudou realizací 
záměru významně ovlivněny. 

Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických památek, stratotypů atd. v místě 
výstavby nehrozí. 

Nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny ani ovlivněny. 

Hydrogeologické podmínky 
Na území řešené lokality ani v jejím nejbližším okolí se nenachází zdroj podzemní vody, který by mohl 
být výstavbou narušen. Změna infiltračních poměrů bude mít nevýznamný vliv na hydrogeologické 
poměry v zájmovém území.  

Ovlivnění stávajících hydraulických a hydrogeologických poměrů bude nevýznamné.  

Hlubinné hydrogeologické struktury nebudou navrhovaným záměrem ovlivněny. 
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4.1.7 Vliv na chráněné části přírody 

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná území, která by byla chráněna v rámci současně 
platných právních předpisů pro ochranu přírody. Při dodržení doporučení uvedeném v biologickém 
průzkumu však  realizace projektu nebude znamenat zásah do přirozeného vývoje druhu. Výstavba a 
provoz posuzovaného záměru se nedotknou žádných významných krajinných prvků nebo jinak 
chráněných částí přírody ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ani 
nezasáhnou do regionálního biokoridoru na jižní hranici zájmového území. 
 
 

4.1.8 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Výstavba OS Čakovický park představuje lokální zábor území. Přes zjevně ruderální charakter 
zájmové plochy byly zjištěny některé zvláště chráněné druhy živočichů. Především se jedná o slavíka 
obecného, jehož hnízdní biotop přímo sousedí se zájmovou plochou, přímo však dotčen nebude. 
Vhodné podmínky pro slavíka souvisí s vodními plochami a parkem v areálu čakovického zámku, které 
představují poměrně širokou základnu. Při realizaci navržených opatření je reálné zachování vhodného 
biotopu pro slavíka obecného.  
Další zjištěné zvláště chráněné druhy (koroptev polní, čmelák zemní, mravenci rodu Formica) jsou na 
území Prahy i v okolí poměrně hojné. S ohledem na stav populace v širším území i možnost adaptace 
na nové lokality nebo nové podmínky na zájmové ploše nebyly výše popsané vlivy vyhodnoceny jako 
zásah do přirozeného vývoje druhu. Záměr doporučujeme při respektování navržených opatření 
akceptovat.  
 
Výstavbou posuzovaného záměru a jeho účelným provozováním podle předloženého podnikatelského 
záměru se nepředpokládá významné ovlivnění nebo ohrožení žádného z rostlinných či živočišných 
druhů, případně jejich biotopů. Lze předpokládat, že plánovaná stavba nebude mít podstatný negativní 
vliv na flóru i faunu mimo vlastní lokalitu záměru. 

Vlastní lokalitu pro výstavbu záměru tvoří plocha nezemědělské půdy vzniklá navážkami na ploše 
odkalovacích nádrží cukrovaru Čakovice, která zarůstá náletovou a ruderální vegetací. Území záměru 
je bez výskytu chráněných druhů rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Z hlediska botanického lze 
zájmové území označit jako nepříliš významné.  

Likvidace dřevin na zájmovém území se bude řešit v dalších stupních projektové dokumentace 
(povolení ke kácení dle § 8zákona č. 114/1992 Sb.). Za pokácené dřeviny bude dle rozhodnutí 
příslušného orgánu ochrany přírody dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění pozdějších právních úprav, provedena náhradní výsadba s následnou péčí dle 
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody. 

Výstavbou posuzovaného záměru nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkce 
regionálního biokoridoru. 

V novém areálu obytného souboru se předpokládá výsadba zeleně, která bude součástí projektové 
dokumentace. Při ozelenění bude použito bylinné patro a vzrostlé stromy a keře. Vysazená zeleň okolo 
plánovaného posuzovaného záměru bude pravidelně udržována podle plánu údržby zeleně, který bude 
součástí provozního řádu (včetně pravidelného sekání sadově upravovaných travnatých ploch). 
Druhové složení bude respektovat kromě hledisek architektonických a provozních i stanovištní 
podmínky a fytogeografickou vhodnost dřevin. 
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Plochy zeleně, vytvářené v rámci projektu Obytný soubor Čakovický Park, jsou navrženy tak, aby 
logicky navázaly na okolní existující zeleň především v Čakovickém zámeckém parku, dále na zeleň 
realizovanou v rámci Obytného souboru U zámeckého parku, zeleň a vodní plochy u bývalého 
cukrovaru a další plochy zeleně v Čakovicích a ve výsledku vytvořily propojené zelené území.  
V návaznosti na tento projekt se bude řešit část biokoridoru severně od toku Mratínského potoka ležící 
na pozemcích investora, tj. cca 1/3-1/2 celkové šířky biokoridoru. Řešení ÚSES respektuje stávající 
situaci potoka, a navazuje na úpravy Obytného souboru U zámeckého parku. Maximálně zahrnuje 
stávající zeleň, tvořenou spontánními náletovými porosty. Ve stávajících porostech budou prováděny 
postupné probírky s cílem postupné eliminace nepůvodních druhů a preferencí stanovištně vhodných 
původních dřevin. V cílové podobě se bude jednat o souvislý vícepatrový porost vysoké zeleně s 
keřovým podrostem v celé šířce řešené části biokoridoru, tj. 18-20 m. Plochy retenčních nádrží na 
okraji biokoridoru budou zatravněny, se skupinovou výsadbou keřů na březích, resp. svazích. Ve vývoji 
porostů v biokoridoru se předpokládá významný podíl sukcesního vývoje v keřovém  a zejména v 
bylinném patru. Sukcesní vývoj bude usměrňován eliminací nevhodných druhů.  

Z hlediska zoologického má většina živočichů na zájmovém území těžiště svého výskytu v RBK 
vedoucím podél jižní hranice zájmového a v sousedním zámeckém parku. Ani u chráněných živočichů, 
které byly při biologickém průzkumu zaznamenány na zájmovém území se nepředpokládá, že 
realizace záměru bude znamenat zásah do přirozeného vývoje druhu při dodržení doporučení 
uvedených v biologickém průzkumu. 

Na úrovni současných znalostí lze konstatovat, že realizace stavby ani jejím provoz nebude mít 
měřitelné negativní vlivy na ostatní chráněné části přírody uvedené v předchozích částech 
dokumentace. 
 
Vlivy na ekosystémy 
Terestrické 
Vlastní území plánované výstavby lze charakterizovat jako antropoekosystém s porosty v raném stadiu 
sekundární sukcese. Lokalita má  v širším krajinném měřítku jen malý význam např. v důsledku 
potravních možností či hnízdišť atd. Jde převážně o  plochy vzniklé navážkami na odkalovacích 
nádržích cukrovaru Čakovice bez přirozeného půdního profilu zarůstající ruderální a náletovou 
vegetací. 
 Lze předpokládat, že tato změna nebude mít významný dopad na okolí. Výstavbou a provozem nové 
nového záměru nedojde k výraznému ovlivnění jiných ekosystémů mimo hranice záměru. 
 
Aquatické 
Ovlivnění aquatických systémů realizací záměru bude vázáno na odvod dešťových vod stokami 
dešťové kanalizace přes retenční prostory do Mratínského potoka. Bližší informace jsou uvedeny 
v kapitole Odpadní vody. Lze konstatovat, že navržený záměr nebude mít negativní dopad na okolní 
vodoteče. 
 
 

4.1.9 Vlivy na krajinu 

Zájmové území pro realizaci posuzovaného záměru se nachází v městské části Praha Čakovice, v 
katastrálním území Čakovice a Třeboradice. Zájmové území záměru se nachází v území severně od 
Mratínského potoka a v těsné blízkosti obytného souboru „U zámeckého parku“. 
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Předkládaný záměr je v souladu s platným územním plánem hl. m. Prahy. 

Okolní krajina je výrazně ovlivněna související zástavbou a místními komunikacemi. Jde o běžný 
krajinný typ a původní krajinný ráz je zde zcela setřen. Celkově lze krajinný ráz zájmového území 
charakterizovat jako městské prostředí výrazně ovlivněné významnými změnami, bez dochovaného 
krajinného rázu a s nejnižším stupněm ochrany. 
 
Významným navrhovaným krajinotvorným prvkem je terénní val v jihozápadním cípu Obytného 
souboru Čakovický Park. Tato terénní vlna probíhá podél hranice mezi obytným územím a 
biokoridorem. Vlna bude osázená střední, vysokou a zčásti i popínavou zelení, svojí modelací 
přírodním způsobem odcloňuje nežádoucí výhledy. 

Vlivy posuzovaného záměru na okolní krajinu lze považovat za přijatelné. 
 
 

4.1.10 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky 
V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné architektonické objekty chráněné v zájmu 
památkové péče. Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky, ani hmotný majetek.  
Území záměru se nenachází v oblasti prokázaného výskytu archeologických nálezů, avšak leží 
v oblasti s nepřetržitým sledem osídlení území od neolitu.  
Vzhledem k využívání zájmového území v minulosti, kdy byly na zájmovém území vybudovány 
odkalovací nádrže pro cukrovar Čakovice, které byly po skončení využívání zavezena navážkami, lze 
je možnost zastižení archeologických památek na zájmovém území  méně pravděpodobná.  

Pokud by byly v průběhu zemních prací zastiženy archeologické nálezy, bude zajištěna jejich ochrana 
do doby provedení archeologického průzkumu ve shodě s platnou legislativou. 

V případě archeologického nálezu je povinností ihned nález oznámit stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče a učinit nezbytná opatření aby nález nebyl poškozen nebo zničen, pokud o něm 
nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče popř. archeologickým 
pracovištěm. Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb. § 
21 a 22 a dle vyhlášky č. 66/1988 Sb., § 19, a dle zákona č. 197/98 Sb. (stavební zákon) § 126 a 127 
je investor povinen umožnit záchranný výzkum. 

Architektonické památky, které se nacházejí v okolí zájmového území, nebudou vzhledem k jejich 
vzdálenosti od prostoru plánované výstavby ovlivněny. 

Výstavbou nedojde k přímému negativnímu působení na budovy, architektonické a archeologické 
památky v okolí stavby. 

Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických památek, stratotypů atd. v místě 
realizace záměru nehrozí. 

 

Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy 
Výstavbou a provozem posuzovaného záměru nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty.  
Plochy zeleně, vytvářené v rámci projektu Obytný soubor Čakovický Park, jsou navrženy tak, aby 
logicky navázaly na okolní existující zeleň především v Čakovickém zámeckém parku, dále na zeleň 
realizovanou v rámci Obytného souboru U zámeckého parku, zeleň a vodní plochy u bývalého 
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cukrovaru a další plochy zeleně v Čakovicích a ve výsledku vytvořily propojené zelené území.  
Zpřístupnění severního břehu Mratínského potoka tak bude přínosem pro místní obyvatelstvo 
z hlediska využití volného času a  rekreace. 

Realizací záměru nedojde ke zhoršení estetické kvality území, která je v současné době snížená. Nový 
objekt významně nenaruší stávající ráz krajiny. 

Liniová vedení budou uložena v zemi a jejich vlivy na životní prostředí, estetiku krajiny i okolní 
zástavbu se projeví pouze ve fázi výstavby. 

 

Vliv na dopravu 
Na výšení dopravy vlivem provozu navrhovaného záměru nebude mít významnější vliv na dopravní 
zátěže, dopravní síť a dopravní vztahy. 
 
 

4.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Celkově lze shrnout, že vlivy posuzovaného záměru budou co se týče velikosti a významnosti 
negativních vlivů přijatelné. Přeshraniční vlivy posuzovaného záměru jsou vyloučeny. 

Realizací záměru nedojde k zastavění půdy vedené v ZPF. Posuzovaný záměr je v souladu 
s územním plánem Hl. m. Prahy. 

Celkově lze emise škodlivin do ovzduší označit za málo významné.Ovlivnění imisních parametrů 
ovzduší lze považovat za nevýznamné. Emise budou spojeny zejména s  dopravou. 

Ovlivnění stávající hlukové situace v zájmovém území bude minimální. Stavba a provoz bude splňovat 
požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Za předpokladu respektování všech stávajících právních předpisů, projektové dokumentace a 
doporučení uvedených v tomto oznámení nebude zájmové území vlivem výstavby a provozu záměru 
z hlediska životního prostředí nadměrně zatěžováno. 
 
 

4.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

Vlivy přesahující státní hranice jsou u navrhovaného záměru vyloučeny. 
 
  

4.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů 
na životní prostředí 

Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí jsou v předkládaném 
oznámení jsou stanovena pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v dalších stupních 
projektu.  
Opatření lze časově a věcně  rozdělit pro jednotlivé fáze přípravy, realizace stavby a provozu záměru. 
 
Období přípravy 
- Na okraji budoucího obytného souboru je počítáno s výstavbou zemního valu. Délka terénního 
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valu je 100 m a výška terénního valu je 0,0 – cca 12,7 m. 
- V dalším stupni projektové dokumentace, až budou známa přesná data do výpočtu, musí být 

proveden přesný výpočet hladin akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů s návrhem 
protihlukových opatření zejména se zaměřením na hluk generovaný provozem VZT. 

- Hlučnost včetně navrženého uložení jednotlivých zařízení je třeba dodržet podle hlukové studie. 
- Na objektech budou v dalším stupni projektové dokumentace zachována navržená okna mající 

TZI na úrovni 2. 
 
- při výběrovém řízení na dodavatele stavby doporučujeme jako jedno z kritérií i specifikaci jeho   
        garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby, 
- v dalších stupních projektové dokumentace při výběru dodavatele technologických celků, které   
        mohou být zdrojem hluku, věnovat pozornost minimalizaci hlukových emisí, 
- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování   
        jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Tyto budou ukládány pouze ve   
        vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém    
        hospodářství, 
- před uvedením ČOV do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro   
        případ havárie a zhoršení jakosti vod (havarijní plán). 
 
Období výstavby 
Pro minimalizaci negativních vlivů v průběhu výstavby budou uplatněna následující opatření pro 
ochranu životního prostředí: 
 
-    na stavbě budou nasazeny stavební stroje, které budou mít hlukové parametry stejné, jako uvažuje    
      výpočet v hlukové studii - splnění této podmínky je nezbytně nutné, aby  stavba nebyla zdrojem     
      nadměrného hluku a to zejména u hlučnějších strojů jako je rypadlo,  nákladní automobily, automix,    
      sbíjecí kladiva, 
-     stavební práce v době od 21.00 do 7.00 hodiny nebudou prováděny. 
-     minutové nasazení bude zhruba takové, s jakým kalkuluje výpočet /ve výpočtových tabulkách    
      uvedených v hlukové studii /sloupec pod symbolem ti., 
-      v maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností  
- hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době, 
- bude snížena povolená rychlost v areálu výstavby a mimo zpevněné vozovky, 
- v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění 

a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby, 
- na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou 

denní údržby, 
- plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál 

bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna 
odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), 

- všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně 
kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím 
výfukových plynů, 

- v místech zemních prací bude věnována pozornost potencionálnímu výskytu archeologických 
nálezů, pracovníci provádějící zemní práce budou poučení jak postupovat v případě výskytu 
archeologických nálezů v areálu stavby, 

- při zemních pracích bude zajištěno zkrápění 
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- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití resp. odstranění. 

 
Období provozu 
Hluk 
- technickými prostředky a opatřeními zabezpečit zdroje hluku (stacionární a dopravní) v areálu tak, 

aby nebyl překračován hygienický limit daný platnými právními předpisy, 
 
Ovzduší 
      -  vytápění bude řešeno dálkovým centrálním zdrojem 
 
Vody 
- splaškové odpadní vody budou z areálu obytného souboru odváděny na stávající městskou      

kanalizační síť svedenou dna ČOV Miškovice; nebo do dočasné ČOV  v areálu záměru, 
-      z provozu záměru nebudou vznikat technologické odpadní vody; 
-     deštové vody budou v zájmovém území záměru retenovány, aby byl dodržen předepsaný odtok do   
       Mratínského potoka, 
 
Odpady 
-    provozovatelé pronajímatelných prostor musí plnit povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona       
     č. 185/2001 Sb., o odpadech; 
-    nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze organizacemi   
     oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 
Zeleň 
- po skončení výstavby bude realizována nová výsadba dle projektu sadových úprav areálu 

vhodnými druhy vyšší a střední zeleně 
 
 

4.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 7.16 Profi, který umožňuje výpočet 
hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použitá 
verze programu HLUK+ má v sobě zabudovanou již „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční 
dopravy 2004 (RNDr. M. Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). Tato novela důsledně 
respektuje zásady a postupy algoritmického postupu pro výpočet hluku ze silniční dopravy, které byly 
obsaženy v prvním vydání Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto 
zásady a postupy pak navazuje a rozšiřuje je.  
Upřesnění postupů v Novele metodiky z roku 2004 se týká emisní i imisní části výpočtů hluku ze 
silniční dopravy. 
V oblasti emisí se upřesnění vztahuje na: 

- obměnu vozidlového parku, 
- příčné rozdělení intenzit a složení dopravy, 
- rychlosti dopravního proudu, 
- distribuci dopravy pro denní a noční dobu, 
- aktualizaci kategorií krytu povrchu vozovky. 
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V imisní části výpočtových postupů se upřesnění týká: 
- útlumu hluku nad odrazivým terénem, 
- vloženého útlumu hluku protihlukovou clonou, 
- meteorologických podmínek, vliv odrazivých struktur,  
- křižovatek. 

Použitá verze programu umožňuje navíc výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích podle ČSN ISO 
9613 a výpočet součinitele útlumu atmosférou ze zadaných parametrů (teplota, relativní vlhkost, 
atmosferický tlak). 
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je 
akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 
21.února 1996. 

Pro výpočet znečištění ovzduší z posuzovaného záměru byla použita metodika SYMOS`97 verze 
2003. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS´97 umožňuje výpočet znečištění plynnými 
látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší. Výpočet bere v úvahu statistické 
rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší a tím zjišťuje imisní 
koncentrace ve zvolených referenčních bodech i za nejméně příznivých rozptylových podmínek. 
Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladu pro hodnocení 
kvality ovzduší. 

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno na základě posouzení dle platné 
legislativy. 

 

 
5 ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Z hlediska technického řešení budovy byly v průběhu zpracování zvažovány různé varianty řešení, 
varianta environmentálně optimální byla vyhodnocena v předkládané dokumentaci. Z hlediska 
architektonicko-stavebního řešení je stavba navrhována pouze v jedné variantě.  
 
Z hlediska hlukové situace jsou v samostatné hlukové studii řešeny dvě varianty, a to nulová varianta a 
aktivní varianta. 
V nulové variantě je počítána a hodnocena celková hluková situace posuzované lokality pro případ, že 
by nebyl projekt realizován. 
V aktivní variantě je počítána a hodnocena celková hluková situace posuzované lokality pro případ, že 
projekt bude realizován. Výpočty a hodnocení je provedeno zvlášť pro stacionární zdroje a pro dopravu 
na veřejných komunikacích. Dále je hodnocena  kumulativní hluková zátěž, resp. vlivy u nejbližší 
obytné zástavby. 
 
Posouzení vlivu stavby na imisní situaci je předmětem rozptylové studie. Nulovou variantou je stávající 
stav, který je vyhodnocen v rozptylové studii. Aktivní varianta, představující vliv provozu stacionárních 
zdrojů, dále navazující automobilové dopravy na imisní situaci, hodnotí výsledné imisní příspěvky 
emitovaných relevantních  škodlivin. Realizací řešené stavby v aktivní variantě dojde k minimálnímu 
ovlivnění imisní situace. 
 
Vlivy navrhovaného záměru byly vyhodnoceny v předkládaném Oznámení dle zák. 100/2001 Sb ve 
znění zák. 163/2006 Sb., 186/2006 Sb. a 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb. 
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6 ČÁST F – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Textová část byla doplněna relevantními mapovými a jinými podklady, které jsou uvedeny v seznamu 
příloh. 
Hluková a rozptylová studie byla zpracována v přiložených samostatných svazcích. 
 
 

7 ČÁST G – VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Předmětem oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění, je vybudování Obytného souboru Čakovický Park. Vjezd do obytného souboru bude 
ze západní strany z ulice Tryskovická páteřní komunikací v souboru vedoucí směrem západ – východ. 
Z ní budou odbočky do vjezdů do garáží objektů a delší odbočka směrem severním mezi objekty E, F a 
G, H. Podél těchto komunikací budou příčná stání na povrchu.  
Nejbližší obytná zástavba se nachází v těsné blízkosti posuzovaného záměru, jedná se o obytný 
soubor „U zámeckého parku“. 
 
Půda 
Zájmové území navrhované výstavby je lokalizováno na nezemědělské půdě, nejedná se tedy o zábor 
ZPF. Záměr je v souladu s ÚPD. 
 
Hluk 
Sledovaná lokalita je v současné době zatížena převážně hlukem z automobilového provozu na ulici 
Schoellerova a Tryskovická.  
Dále je daná lokalita částečně zatěžována hlukem z provozu provozovny BAUMIT. Ostatní zdroje 
hluku jsou nevýznamné. Na základě provedených měření bylo zjištěno, že požadované hygienické 
limity jsou plněny jak z dopravních, tak i ze stacionárních zdrojů hluku (BAUMIT). 
Hluk z dopravní obsluhy objektů bude vůči novým chráněným místům v novém bytovém komplexu i na 
přístupových trasách podlimitní. Pouze v několika málo místech budou limitní hodnoty velmi málo 
nadlimitní pouze v noční době /nejbližší fasády obytných objektů/. Jedná se o malé procento z 
celkového množství chráněných míst. Vzhledem k nepřesnostem ve  vstupních  výpočtových  datech, 
obecné  nepřesnosti  výpočtu a k předvídatelnému vývoji automobilů směrem ke snížení hlučnosti 
jejich provozu je  takové překročení  limitu zcela zanedbatelné. Na objektech záměru jsou dle 
provedených výpočtů navržena okna mající TZI na úrovni 2. 
Stavební činnost nebude zdrojem nadměrného hluku, pokud budou dodržena  protihluková opatření 
stanovená v hlukové studii. 
 
Ovzduší 
Škodlivinami emitovanými z dopravních zdrojů řešeného záměru budou zejména oxidy dusíku, CO, 
suspendované částice PM10, a benzen. Emise škodlivin do ovzduší lze označit za málo významné, 
odpovídající charakteru záměru, určitou zátěží bude období výstavby. 
 
Odpadní vody 
Provozem posuzovaného záměru budou vznikat splaškové a dešťové odpadní vody. Splaškové vody 
budou odváděny na dočasnou ČOV, po vyčištění následně do Mratínského potoka. Výhledově budou 
splaškové vody odváděny na intenzifikovanou ČOV Miškovice. Dešťové vody budou odváděny 
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systémem kombinujícím povrchové odvodnění (stružky a strouhy) napříč lokálními terénními 
depresemi – průlehy s  retenční a vsakovací úlohou  se sběrným  podzemním trubním vedením 
(plnostěnným a drenážním), na kterém jsou v dolní části území situovány přírodní svahované retenční 
kanály/nádrže bez trvalé vodní hladiny. Povrchové a podzemní vody nebudou realizací záměru 
významněji ovlivněny. 
 
Odpady 
Při provozu posuzovaného záměru budou vznikat zejména odpady typické pro provoz obytného 
souboru, resp, komunální odpad.  
 
Ostatní 
Realizace posuzovaného záměru neovlivní chráněná území ani významné krajinné prvky ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Realizace záměru neovlivní žádné biologicky 
cenné lokality, přírodní či kulturní památky. 
Negativní vlivy kácení porostů budou kompenzovány odpovídající novou výsadbou. Projekt sadových 
úprav a ÚSES je přiložen v nevázané příloze. 
Celkově lze konstatovat, že z hlediska životního prostředí nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily 
realizaci předkládaného záměru. Stavbu lze celkově z hlediska vlivů na životní prostředí považovat za 
přijatelnou. 
 
 

8 ZÁVĚR 

Vzhledem k charakteru záměru budou negativní vlivy na životní prostředí minimální. Pozitivními vlivy je 
zkvalitnění ÚSES podél Mratínského potoka s využitím původních druhů dřevin. Sociálně pozitivním 
vlivem je vznik  pracovních příležitostí jednak v průběhu výstavby, z dlouhodobého hlediska pak  bude 
vytvořeno 20 stálých pracovních míst v provozovnách pronajímatelných prostor. V neposlední řadě 
bude příznivým sociálním vlivem vytvoření nových možností bydlení. Možnost instalace fotovoltaického 
systému snižuje energetickou náročnost stavby a je i určitým přínosem z hlediska naplňování 
národních cílů využití obnovitelných zdrojů energie. Negativní vlivy kácení porostů budou 
kompenzovány odpovídající novou výsadbou. 
Závěrem je možné konstatovat, že na základě posouzení všech přímých i nepřímých vlivů na životní 
prostředí a za splnění předpokladů uvedených v předaných podkladech a podmínek specifikovaných 
v předkládaném Oznámení, nebude výstavbou a provozem záměru „Obytný soubor Čakovický Park“  
docházet k nadměrnému zatížení antropogenních ani přírodních systémů. Po posouzení všech účinků 
na životní prostředí lze konstatovat, že předmětná stavba je z hlediska životního prostředí přijatelná. 
 

 
9 ČÁST H – PŘÍLOHA 

Seznam příloh je uveden na str. 4 a 5 tohoto oznámení včetně vyjádření příslušného stavebního úřadu 
k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 45i 
odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Datum zpracování oznámení:  leden 2009 
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Zpracovatel: RNDr. Stanislav Lenz 
Tebodin Czech Republic, s.r.o. 
Prvního pluku 224/20 
186 59  Praha 8 
 tel. : 251038300 
 mobil. tel. : 731 502 238   
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