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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek
ArÚ AV ČR

Archeologický ústav Akademie věd ČR

BTX

Aromatické uhlovodíky

CALM

Bezvětří

Cd

Kadmium

Cl-

Chloridové anionty

CO

Oxid uhelnatý

CxHy

Uhlovodíky

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSN

Česká státní norma

DÚR

Dokum. pro územní řízení

DSP

Dokum. pro stavební povolení

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

ELI

Extreme Light Infrastructure

EO

Ekvivaletních obyvatel

ICHS

Ischemic. choroba srdeční

IP

Interakční prvek

k.ú.

Katastrální území

KN

Katastr nemovitostí

LA

Hladina akustick. tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LNA

Lehké nákladní automobily

LV

List vlastnictví

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

N

Sever

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NN

Nízké napětí

NO2

Oxid dusičitý

NOX

Oxidy dusíku

NP

Nadzemní podlaží

O

Odpady kategorie ostatní

OA

Osobní automobily

PAS

Počáteční akustická situace

PD

Projektová dokumentace

PHC

Protihluková clona
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PHO

Pásmo hygienické ochrany

PHO

Protihluková opatření

PP

Podzemní podlaží

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

RL

Ropné látky

SO2

Oxid siřičitý

SP

Stavební povolení

STL

Středotlaký plynovod

TNA

Těžké nákladní automobily

TUV

Teplá užitková voda

ÚP, ÚPn

Územní plán

ÚR

Územní rozhodnutí

US EPA

Agentura ochrany životního prostředí USA

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké napětí

VOC

Těkavé organické látky

VZT

Vzduchotechnická zařízení

ZOV

Zásady organizace výstavby

ZPF

Zemědělský půdní fond
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ÚVOD
Oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny výstavbou a provozem Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI v Dolní
Břežanech.
Cílem mezinárodního projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) je vybudování unikátní
výzkumné a vývojové infrastruktury základního a aplikovaného výzkumu s využitím nové generace
laserů. Projekt ELI, který představuje skutečnou revoluci v laserové technologii, bude nejen přínosem
pro české vědce, kteří by byli jeho přímými účastníky, ale i pro novou vědeckou generaci, která by se
mohla v tomto oboru dále vzdělávat.
Česká republika se jako jeden z významných partnerů projektu snaží uspět ve výběrovém
řízení na vybudování infrastruktury ELI a stát se tak hostitelskou zemí mezinárodního centra pro
nejpokročilejší laserový výzkum svého druhu. Jako nejvhodnější místo pro realizaci projektu byl v
České republice vybrán Středočeský kraj (Dolní Břežany).
Podporu projektu vyjádřil i hejtman Středočeského kraje, který označil podporu velkých
vědeckých projektů směřujících do výzkumu a vývoje jako jednu z priorit Středočeského kraje. Dne 7.
10. 2008 bylo podepsáno mezi zástupci Středočeského kraje a fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.
memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci při vybudování evropsy významné infrastruktury ELI
v České republice.
Umístění takovéhoto záměru vědeckého a výzkumného charakteru v rámci ČR, resp. na území
Středočeského kraje bude zcela jistě přínosem.

Řešení záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI bylo posuzováno v jedné
variantě, která vychází z úvodních projektových příprav architektonické studie, čemuž odpovídá i
podrobnost vstupních údajů pro zpracování Oznámení záměru.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod následující body:
-

bod 2.9 – „Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění technologických
zařízení (provozů) od 10 000 m3“,

-

bod 10.6 – „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“,

-

bod 10.13 – „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“.

Oznámení záměru je zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění a jeho přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Oznámení bude sloužit jako podklad pro zjišťovací řízení. V průběhu zpracování oznámení
byla ve spolupráci s oznamovatelem korigována technická stránka záměru z hlediska vlivů záměru na
životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů výstavby a provozu záměru
na životní prostředí.
Jedná se o přehledné shrnutí zpracované na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posudků. Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních
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dopadů záměru na okolí, byla věnována detailní pozornost v přílohách (Přílohy č. 1-2), které jsou
nedílnou součástí vlastního oznámení.
Text oznámení je pro snazší orientaci doplněn výkresovou částí, která poskytuje přehled o
dané situaci a o místních podmínkách. Údaje z mapových podkladů byly doplněny o informace
získané na příslušných veřejných institucích. Množství informací bylo získáno rovněž průzkumem
terénu.
Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení záměru, je uveden v úplném závěru
Oznámení záměru.
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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

IČ
68378271

Sídlo
Na Slovance 2
182 21 Praha 8

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Mgr. Petra Koutná - Dušková
Elišky Přemyslovny 398
Praha 5 – Zbraslav
Tel.: +420 728 162 086
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ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení) pod následující
body:
-

bod 2.9 – „Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění technologických
zařízení (provozů) od 10 000 m3“, sloupec A (příslušným úřadem je MŽP),

-

bod 10.6 – „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu“, sloupec B (příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského
kraje),

-

bod 10.13 – „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ (příslušným úřadem je Krajský úřad
Středočeského kraje).

2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI (dále jen ELI) je plánován v Dolních
Břežanech (Středočeský kraj).
Projekt je rozdělen na dvě stavby – administrativní objekt a objekt laserové haly.
Předpokladem je, že administrativní objekt bude mít jedno podzemní podlaží a tři nadzemní
podlaží. V objektu budou umístěny kancelářské prostory, učebny, přednáškové místnosti,
technologické prostory, garáže, komunikace a další zázemí nezbytné pro provoz centra. Zastavěná
plocha objektu se předpokládá cca 2 600 m2, obestavěný prostor pak cca 40 000 m3.
Objekt laserové haly bude mít jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. V objektu
budou umístěny plochy pro lasery (čisté provozy), kanceláře, skladové prostory, laboratoře, technické
zázemí, komunikace a další zázemí nezbytné pro provoz centra. Zastavěná plocha objektu se
předpokládá cca 5 800 m2, obestavěný prostor pak cca 155 000 m3.
Předpokládaný počet osob v objektu bude cca 350 osob.

3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský kraj

Obec:

Dolní Břežany

Katastrál. území:
Dolní Břežany
Areál se nachází v blízkosti zámku a obecního úřadu v Dolních Břežanech. Dotčené pozemky
se nacházejí v areálu brownfields, který v budoucnu projde kompletní regenerací na základě
komplexního urbanistického řešení.
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V současnosti se na řešených pozemcích nacházejí stavby zemědělského a skladovacího
charakteru, garáže (plechové a dřevěné konstrukce), buňkoviště, manipulační dvůr pro staveniště,
skladiště dřeva a asfaltové a štěrkové plochy.
Obr. č. 1 Umístění záměru v rámci širších územních vztahů

ELI

Zdroj: www.mapy.cz

Obr. č. 2 Umístění Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI v rámci obce Dolní Břežany

ELI

Zdroj: www.mapy.cz

Detailní umístění záměru ELI je rovněž patrné z přiložené schematické situace, která je
součástí kapitoly F Oznámení záměru.
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Záměr Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI je rozdělen na dvě stavby –
administrativní objekt a objekt laserové haly.
V administrativním objektu budou umístěny kancelářské prostory, učebny, přednáškové
místnosti, technologické prostory, garáže, komunikace a další zázemí nezbytné pro provoz centra.
V objektu laserové haly budou umístěny plochy pro lasery (čisté provozy), kanceláře,
skladové prostory, laboratoře, technické zázemí, komunikace a další zázemí nezbytné pro provoz
centra.
Možnost kumulace s jinými záměry
V rámci příprav Oznámení záměru byly prověřeny i možné kumulace s jinými záměry.
V areálu, ve kterém se bude nacházet ELI je rovněž plánována výstavba objektu HiLase. Ve
středu obce je v současnosti budováno nové komerčně-administrativně-obchodní centrum s náměstím.
Při posouzení vlivu hodnocené stavby Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI bylo tedy
uvažováno i s kumulativními vlivy výše uvedených záměrů ve fázi provozu. K celkovým výhledovým
intenzitám ostatní dopravy na komunikační síti (dle ŘSD ČR) byly připočteny výhledové intenzity
zdrojové a cílové dopravy záměru HiLase, intenzity zdrojové a cílové dopravy nového komerčněadministrativně-obchodního centra a dále vlastní zdrojová a cílová doprava záměru ELI.
Kumulace záměru ve fázi výstavby těchto záměrů se nepředpokládají.
Obr. č. 3 Umístění kumulativních záměrů

Zdroj: projektant záměru HiLase
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Objekt HiLase
Záměr se nachází v Dolních Břežanech, v území stávajícího areálu brownfields poblíž centra
obce. Předpokládá se vybudování 32 parkovacích stání pro daný objekt. Intenzity zdrojové a cílové
dopravy záměru na komunikační síti jsou odhadnuty na cca 116 pohybů osobních automobilů (dále jen
OA) obousměrně/24 hod a 4 pohyby lehkých nákladních automobilů (dále jen LNA) obousměrně/24
hodin.
Předpokladem je, že osobní zdrojová a cílová doprava záměru pojede po výjezdu z areálu po
komunikaci Mezi křižovatkami (uvažováno s budoucím zklidněním ul. 5. Května) a dále po
komunikaci Zbraslavská (křižovatka – směr Zbraslav) pojede 20 % celkové dopravy záměr, po
komunikaci Zbraslavská (křižovatka – křižovatka Pražská x Ke Zlatníkům) pojede 80 % dopravy, tato
doprava se bude dále rozpadat v poměru 90 % Pražská a 10 % Ke Zlatníkům. Čtyři pohyby LNA se
předpokládají po komunikaci Mezi křižovatkami – Zbraslavská – Pražská – směr R1 (SOKP).
Nové komerčně-administrativně-obchodní centrum
Záměr se nachází v Dolních Břežanech, v území vymezeném ulicemi Pražskou, Zbraslavskou
a Na Račanech. Předpokládá se vybudování 339 parkovacích stání pro celé centrum (z toho 224 stání
v garážích a 115 stání na povrchu). Vjezd do centra bude z ulice Pražské, ze severu pak z ulice Na
Račanech.
Intenzity zdrojové a cílové dopravy záměru na komunikační síti jsou odhadnuty na cca 1200
pohybů OA obousměrně/24 hod a 8 pohybů LNA obousměrně/24 hodin.
Předpokladem je, že zdrojová a cílová doprava záměru (OA) pojede po výjezdu z areálu po
komunikaci Pražská převážně ve směru R1 (70 %) a po komunikaci Pražská ve směru na Dolní
Břežany (30 %), kde se bude doprava rozpadat v poměru 80 % směr Zbraslavská a 20 % směr Ke
Zlatníkům. Osm pohybů LNA se předpokládá po komunikaci Pražská – směr R1 (SOKP).

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr,
resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Jak již z názvu projektu vyplývá, jedná se o projekt mezinárodního významu v oblasti vědy a
výzkumu. ELI je mnohoúčelové zařízení, které je využitelné v mnoha oborech. Například v biologii
pro zkoumání buněk či pro terapii nádorů. Aplikace se zejména týkají holografie molekul proteinů.
Díky intenzitě záření laseru by bylo možné zaznamenat hologram a rekonstruovat komplexní
biologické struktury.
Projekt ELI, který představuje skutečnou revoluci v laserové technologii, bude nejen přínosem
pro české vědce, kteří by byli jeho přímými účastníky, ale i pro novou vědeckou generaci, která by se
mohla v tomto oboru dále vzdělávat.
Umístění takovéhoto záměru v rámci ČR, resp. na území Středočeského kraje bude zcela jistě
přínosem.
Cílem mezinárodního projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) je vybudování unikátní
výzkumné a vývojové infrastruktury základního a aplikovaného výzkumu s využitím nové generace
laserů. Česká republika se jako jeden z významných partnerů projektu snaží uspět ve výběrovém řízení
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na vybudování infrastruktury ELI a stát se tak hostitelskou zemí mezinárodního centra pro
nejpokročilejší laserový výzkum svého druhu. Jako nejvhodnější místo pro realizaci projektu byl v
České republice vybrán Středočeský kraj (Dolní Břežany).
Podporu projektu vyjádřil i stávající hejtman Středočeského kraje, který označil podporu
velkých vědeckých projektů směřujících do výzkumu a vývoje jako jednu z jednoznačných priorit
Středočeského kraje.
Umístění záměru
Dolní Břežany se nacházejí jižně od Prahy a jedná se o rozvíjející se obec s jasnou a
promyšlenou koncepcí územního rozvoje, kde je v současnosti ve středu budováno nové komerčněadministrativně-obchodní centrum s náměstím a rozlehlý park s jezerem.
Na obvodu obce se nacházejí pozemky pro vilovou zástavbu, sportoviště a plochy pro výrobu.
Poblíž nově vznikajícího centra je barokní zámek, který je v seznamu národních kulturních památek a
bude v budoucnu rekonstruován na hotel s restaurací.
Mezi zámkem a obecním úřadem je plocha, která bude transformována na nové nádvoří. Díky
těmto architektonicky urbanistickým úpravám vznikne reprezentativní komunikační osa spojující nové
centrum, pěší zónu před zámkem a obecním úřadem, nové nádvoří a hlavní vstup do technologického
centra, jehož součástí jsou také objekty HiLase a ELI. Vznikne tak reprezentativní technologické
centrum, které nabídne zaměstnancům jak příjemné pracovní prostředí, tak další služby pro relaxaci a
trávení volného času a mimopracovní aktivity.
Areál se nachází v blízkosti zámku a obecního úřadu. Řešené pozemky jsou v areálu
brownfields, který v budoucnu projde kompletní regenerací na základě komplexního urbanistického
řešení.
V současnosti se na řešeném pozemku nacházejí stavby zemědělského a skladovacího
charakteru, garáže (plechové a dřevěné konstrukce), buňkoviště, manipulační dvůr pro staveniště,
skladiště dřeva a asfaltové a štěrkové plochy.
Zeleň je na pozemcích zastoupena malým procentem travních ploch v jihozápadní části
pozemku a nekultivovanou vzrostlou zelení v kombinaci s keři v severozápadní části.
Stavby a zpevněné plochy, které jsou v kolizi s navrženým záměrem budou zlikvidovány a
pozemek bude rekultivován.
Přehled hodnocených variant
Řešení záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI bylo posuzováno v jedné
variantě, která vychází z úvodních projektových příprav architektonické studie (AP studio s.r.o.,
červen-červenec 2009).
V předkládaném Oznámení záměru jsou podrobněji řešeny následující stavy, resp. varianty:
•

Stávající stav

•

Fáze výstavby záměru

•

Fáze provozu záměru
Varianta 1: Počáteční akustická situace (PAS) – 2009
resp. Stávající stav znečištění ovzduší v zájmovém území
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Varianta 2: Stav v roce 2015 – Kompletní náplň území se záměrem Mezinárodní výzkumné
laserové centrum ELI
Ostatní doprava + zdrojová a cílová doprava záměru Mezinárodní výzkumné laserové
centrum ELI
Varianta 2a: Stav v roce 2015 – Samotný příspěvek záměru (Mezinárodní výzkumné laserové
centrum ELI)
Zdrojová a cílová doprava záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI
V rámci oznámení záměru byl hodnocen mj. i výhledový rok 2015, tj. rok ve kterém se
předpokládá zprovoznění záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI.
Od těchto variant (viz též kapitola E oznámení) se dále odvíjí variantní posuzování hlukové
zátěže a znečištění ovzduší. Výše uvedené členění variant umožní vytvořit si podrobnou představu o
příspěvcích záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území.

6. Stručný popis technického a technologického řešení
záměru
Architektonické a stavebně technické řešení
Výzkumné centrum ELI se bude skládat ze dvou hlavních celků - administrativní budovy pro
cca 300 zaměstnanců a laserové budovy. Tyto objekty budou navzájem komunikačně propojeny.
Laserová budova bude zastřešena monolitickou konstrukcí, v níž budou umístěny jednotlivé
laserové systémy tvořící základ výzkumného centra ELI. Monolitická konstrukce bude klimatizována
a její vnitřní prostory budou vysoce čistým bezprašným prostředím (tzv. cleanroom), s třídou čistoty
minimálně 10 000 (dle ISO 7). Toto čisté bezprašné prostředí je nutné pro zajištění dlouhodobého
stabilního provozu laserových a optických celků.
Lasery v centru ELI budou napájeny elektricky a kromě velmi malého tepelného zatížení
(zbytkové teplo odváděné chladící tekutinou) nebudou nijak působit na okolní prostředí. Totéž platí i o
malých a středních vakuových čerpacích jednotkách, které budou využívány jako podpůrné systémy
pro laserové celky v experimentální části výzkumného centra ELI.
Obecně lze říci, že laserová budova centra ELI a v ní rezidentně umístěné laserové systémy
budou představovat vysoce čisté tiché technologické jednotky a nebudou představovat žádnou zátěž
pro okolní prostředí. Lasery rovněž neprodukují žádné odpadní chemické látky a pří svém chodu
nevytvářejí hluk.
Základním parametrem využití objektu pro laserové a experimentální technologie bude:
a) Samostatná monolitická stavební struktura s vlastní frekvencí cca > 30 Hz, odolná proti
vnějším vibracím (provoz vozidel apod.), klimatizovaná a tepelně stabilizovaná.
b) Přiléhající laboratorní a vývojové prostory zahrnující testovací a metrologické laboratoře
(5 místností, každá min. 20 m2), montážní prostory (3 místnosti, každá min 30 m2), mechanické a
optické dílny (5 místností, každá min. 30 m2), velín laserových a experimentálních jednotek
(4 místnosti, každá min. 15 m2), pomocné kancelářské/analytické prostory pro 30 osob (cca
15 místností).
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Technika prostředí
Vytápění a ohřev vody
Zdrojem tepla pro objekt bude teplovodní plynová kotelna III. kategorie se dvěma
kondenzačními kotli. Plynové hořáky kotlů jsou pro nízkotlaký zemní plyn 2,1 kPa. Plynové hořáky
budou s extra nízkou emisí NOx a CO. Regulace výkonu bude plynulá. Plynový hořák je integrován do
kotle. Kotle budou mít max. provozní teplotu topné vody 75 °C.
V tomto stupni projektových příprav jsou uvažovány následující plynové kotle:
Velká hala:

kondenzační kotle HOVAL Ultragas 575

4 x 524 kW

Administrativa:

kondenzační kotle HOVAL Ultragas 250

3 x 227 kW

Administrativa:

Maximální hodinová spotřeba plynu:

73,1 m3/hod

Roční spotřeba plynu:

115 000 m3/rok

Provozní hodiny:

administrativa

6 - 22 hod

pomocné prostory

6 - 22 hod

garáže

6 - 22 hod

gastroprovozy
vstupní hala
Laserová hala:

dle požadavku investora
6 - 22 hod

Maximální hodinová spotřeba plynu:

225,1 m3/hod

Roční spotřeba plynu:

426 000 m3/rok

Provozní hodiny:

laserové haly - pravděpodobně trvalý provoz
zázemí laserů - pravděpodobně trvalý provoz

Kotle budou osazeny nízkoemisními hořáky firmy Weishaupt. Navržené plynové budou
produkovat NOx < 80 mg/kWh a CO < 100 mg/kWh.
Každý plynový kondenzační kotel bude připojen do samostatného komínu. Komín bude veden
objektem nad střechu objektu. Větrání plynové kotelny bude navrženo tak, aby se zajistila potřebná
hygienická výměna vzduchu.
Roční fond provozní doby kotle bude 365 dnů (lasery), cca 225 dnů v roce (ostatní provozy a
funkce).
Čerpadla pro topný systém budou v provedení do potrubí s elektronicky řízenými otáčkami.
Ve strojovně topení (příprava TUV) bude osazena úpravna vody, která je společná pro dopouštění
systémů chlazení a topení, zabezpečovací zařízení, zásobníky teplé vody, rozdělovače a sběrače
topení.
Topný systém objektu bude teplovodní s radiátory a fancoily. Vytápění technologických a
laboratorních prostor bude zajišťovat vzduchotechnika. Fancoily budou dvouvýměníkové.
Ohřev teplé vody užitkové bude v objektu řešen pomocí deskového výměníku s dobíjecím
čerpadlem a se dvěma zásobníky TUV bez topné vložky.
Pro doplňování topného a chladicího systému bude osazena automatická úpravna vody, která
zajistí požadovanou kvalitu doplňovací vody. Voda pro úpravnu bude pitná voda z vodovodního řadu.
Centrální filtrace a změkčení vstupní surové vory bude řešena změkčovačem. Chemická úprava
doplňovací vody otopného okruhu bude řešena pomocí přípravku ER-CH101.
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Vzduchotechnika
Laserové haly - Vzhledem k požadavku na stálost vnitřní teploty (21 °C ± 0,5 °C) je žádoucí,
aby převážná část vzduchu zajišťujícího odvod tepelné zátěže cirkulovala a bylo přiváděno pouze
minimální nutné množství čerstvého větracího vzduchu.
Na základě informací o tepelných zátěžích od instalované technologie (lasery) bylo vypočteno
potřebné množství vzduchu (viz přehledové tabulky v kapitole B.II.3 Oznámení záměru) a navržena
vzduchotechnická zařízení v sestavách se dvěma stupni filtrace (třetí stupeň je realizován v čistých
nástavcích a zajišťuje třídu čistoty 10 000) a dále s ohřevem a chlazením.
Místnost zdrojů - Větrání prostoru určeného pro zázemí laserových hal (PC, kompresory,
kryogenní jednotky, měřící zařízení) a odvod tepelné zátěže z něj bude zajištěn klasickou sestavnou
VZT jednotkou v sestavě se směšovací komorou, dvěma stupni filtrace, ohřevem a chlazením.
Kanceláře - Větrání a odvod tepelné zátěže z kanceláří je realizován dvěma systémy: větrací
VZT jednotky zajišťující přívod hygienického množství čerstvého vzduchu; nezávislý dochlazovací
systém – jednotky fan-coil.
Vstupní hala - Větrání a klimatizace vstupní haly bude zajištěno VZT jednotkou v provedení
se směšovací komorou.
Restaurace - Větrání a klimatizace restaurace bude realizována VZT jednotkou v sestavě
s deskovým výměníkem.
Kuchyň - Větrání a klimatizace kuchyně bude realizována VZT jednotkou v sestavě
s deskovým výměníkem.
Salonky - Větrání salonků je provedeno větrací VZT jednotkou zajišťující přívod
hygienického množství čerstvého vzduchu; jednotka je navržena v klasické sestavě s rotačním
výměníkem.
Učebna, přednášková hala, knihovna - Větrání těchto prostor je provedeno větrací VZT
jednotkou zajišťující přívod hygienického množství čerstvého vzduchu; jednotka je navržena v
klasické sestavě s rotačním výměníkem ZZT (případně doplněné o směšovací komoru); motory
ventilátorů budou vybaveny frekvenčními měniči.
Pomocné prostory (chodby, sklady) - větrání pomocných prostor je navrženo na základě běžné
výměny vzduchu.
Garáže - Odvod znehodnoceného vzduchu z garáží bude zajištěn čtyřmi samostatnými
odvodními ventilátory. Návrh byl proveden na hodnotu 300 m3/hod odváděného vzduchu na 1 stání
(na základě znalosti provozu garáží může být následně hodnota snížena).
Umístění VZT zařízení - centrální VZT jednotky - strojovny VZT, jednotky fan-coil - vlastní
klimatizované prostory, odtahové ventilátory - garáže, sociální zázemí
Výstupní rychlosti vzduchu - výfukové žaluzie – 2 m/s v plném průřezu potrubí, výfukové
hlavice – 5-6 m/s (garáže).
Počet výdechů z garáží:
Varianta I:

4 x 0,4 m2
výška minimálně 0,5 m nad střechou objektu
umístění nejlépe v rozích objektu
ukončení výfukovými hlavicemi
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Varianta II:

1 x 1,6 m2
šachta uvnitř objektu (nebo na fasádě)
ukončení výfukovou žaluzií S = 4 m2

Provoz vzduchotechniky:
administrativa

6-22 hod

pomocné prostory

6-22 hod

garáže

6-22 hod (vazba na admin.)

gastroprovozy

závislé na požadavku investora

vstupní hala

6-22 hod

vlastní laserové haly

pravděpodobně trvalý provoz

zázemí laserů

pravděpodobně trvalý provoz

Jediným zdrojem hluku, kterým bude centrum ELI působit na své okolí ve fázi provozu,
budou klimatizační jednotky, respektive vnější ventilátorové jednotky vzduchotechniky.
Tyto jednotky budou umístěny na střeše nebo v okolí střechy objektů laserové a
administrativní haly.
Přesné umístění těchto výduchů není v tomto stupni projektových příprav přesně definováno.
V dalším stupni budou tato zařízení (stacionární zdroje hluku) podrobněji posouzena v rámci akustické
studie. Obecně je však možné konstatovat, že tyto zdroje hluku budou utlumeny tak, aby ve
venkovním chráněném prostoru okolních staveb byl dodržen hygienický limit v denní i noční době.
Chlazení
Z bilance chladu objektu a požadavku na standard objektu vyplývá požadavek na chlazení
objektu. Zdroj chladu nebude připojen na náhradní elektrický zdroj. Chlazení bude navrženo jako
nepřímé pomocí dvou kompresorových chladících jednotek se dvěma nezávislými chladícími okruhy.
Každá chladící jednotka bude mít oddělený kondenzátor. Jako kondenzátor budou použity suché
chladiče umístěné na střeše.
Provoz zdroje chladu je uvažován v letním a přechodovém období denně od 7-22 hodin.
Pro zimní období (od cca +5 °C) je navrženo přímé chlazení pomocí deskového výměníku. V zimě
není požadováno strojní chlazení.
Centrální systém chlazení pro objekt je rozdělen na samostatné okruhy a bude řešit připojení
vnitřních chladících jednotek typu fancoil a chladičů VZT jednotek. Fancoily budou dvouvýměníkové.
Průtok chlazené vody přes objekt bude navržen s čerpadly s elektronicky řízenými otáčkami. Ve
strojovně chlazení budou umístěna oběhová čerpadla pro chladící a chlazenou vodu, rozdělovač,
sběrač, expanzní nádoba, zařízení pro plnění glykolové směsi a měřící přístroje.
Okruh chladící vody (suchý chladič – zdroj chladu) bude napuštěn směsí vody a
ethylenglykolu v koncentraci 33 %.
Navrhované chladící zařízení nebude ve svém místě znečišťovat životní prostředí. Potřeba
elektrické energie však ovlivňuje znečištění životního prostředí způsobeného v místě výroby
elektrické energie. Z tohoto důvodu je použití energeticky méně náročného řešení výhodnějším
řešením z hlediska zatížení životního prostředí.
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Náhradní zdroje elektrické energie
Výzkumné centrum ELI nebude zahrnovat žádné technologie kriticky citlivé na výpadek
proudu z centrální sítě – výpadek sítě nebude tedy představovat žádná specifická bezpečnostní rizika.
Dieselagregáty budou jakožto náhradní zdroj elektrické energie využívány jednak k běžnému
zabezpečení objektu (nouzové osvětlení apod.) při výpadku sítě, jednak k zajištění cirkulace
chladícího média, případně lokálnímu chlazení některých přístrojů citlivých na zvýšení teploty.
Dieselagregáty budou dimenzovány přibližně na výkon cca 500 kW. Budou umístěny uvnitř
objektu. Hluková zátěž, která by mohla působit na okolí, tedy bude minimální.
Náhradní dieselagregáty budou využívány zcela ojediněle při výpadcích elektrické sítě.
Předpokládá se, že celková doba jeho provozu za měsíc bude maximálně několik hodin.

Zásady organizace výstavby
Příprava území pro stavbu
Výstavba posuzovaného areálu Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI je podmíněna
demolicí stávajících objektů včetně suterénů, základových konstrukcí a sítí. Veškeré demolice budou
provedeny před započetím vlastní výstavby objektu (úvodní fáze výstavby).
Zbourány budou jenom ty objekty, které stojí v zastavovacím půdoryse administrativní
budovy a laserové haly. Jedná se o jednopodlažní objekty komunálního nebo hospodářského
charakteru, jako jsou dřevěná a zděná budova skladů, plechové a zděné budovy garáží a plechová
budova neurčeného charakteru. Prostorový objem těchto objektů činí 3 570 m2 x 3,50 m = 12 500 m3.
Ostatní objekty demolic budou využity pro zařízení staveniště. Jedná se o objekt zděných dílen
a skladů a o dvě seskupení buněk v plošném rozsahu 1 144 m2 a 2 x 92 m2. Tyto objekty budou
zbourány bezprostředně před provedením terénních úprav. To také platí pro zpevněné plochy s
asfaltovým, betonovým nebo štěrkovým povrchem.
První etapa demolic (odstranění jednopodlažních objektů - dřevěná a zděná budova skladů,
plechové a zděné budovy garáží a plechová budova) bude provedena v horizontu cca 14 dnů a bude
zahajovací činností stavby. Druhá etapa demolic (odstranění objektu zděných dílen a skladů a dvou
seskupení buněk, odstranění stávajících zpevněných ploch s asfaltovým, betonovým nebo štěrkovým
povrchem) bude provedena před zahájením vlastních terénních úprav okolí záměru, a to v horizontu
cca 14 dnů.
Demolované objekty budou strženy pomocí autobagru. Stržená suť a hmoty budou
buldozerem nahrnuty na hromadu a poté roztříděny na jednotlivé druhy odpadů, které budou odváženy
na příslušné skládky odpadů, případně do sběrny suroviny.
Demolice objektů si nevyžádají kromě běžných opatření realizovaných při demolicích žádná
zvláštní opatření. Při provádění demoličních prací bude staveniště intenzivně skrápěno vodou, aby
bylo minimalizována znečištění okolí. Objekty budou demolovány strojně, pomocí demoličních strojů,
případně ručně.
Projektová příprava výstavby, vlastní výstavba
Předmětem investičního záměru je vybudovat stavební celek s nevýrobní technologií, jehož
výsledným cílem bude provádět vědecký výzkum a rozvoj laserové technologie. Obsahem tohoto
celku, jinak zvaného stavba, budou tedy nezbytně nutné pozemní objekty vybavené výzkumnou
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laserovou technologií. Tento objem stavebních a technologických prací bude nedělitelným funkčním
celkem a jako takový bude po realizaci kolaudován.
Přípravné a projektové práce budou zajišťovány vždy na celek stavby, který z výše uvedeného
důvodu nelze dělit na etapy. Ve stupni zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
stavby, bude část dokumentace zpracována v podrobnosti pro provedení prací. Jmenovitě se to bude
týkat dokumentace pro provedení demolice objektů a zrušení sítí, pro odstranění náletové zeleně, dále
pro vyhloubení hrubých stavebních jam, také dokumentace pro zajištění výroby prefabrikovaných
halových vazníků či jiných prvků s dlouhodobou přípravou a v neposlední řadě dokumentace pro
vybudování zdrojů, energií a zařízení pro vlastní výstavbu.
Výstavba bude realizována a uvedena do provozu jako celek.
Orientační časový plán výstavby
Vzhledem k technologii nosných skeletů, k zastavovací ploše objektů a jejich podlažnosti je
lhůta výstavby navržená na cca 30 měsíců.
Výstavba bude zahájena demolicemi a odstraněním zeleně. Souběžně s nimi bude zahájen
výkop hrubých stavebních jam, následovat budou čisté zemní práce, plášť proti zemní vlhkosti,
betonáž základové desky, provedení nosného skeletu podlaží, a to v sledu, kdy na odlehlé straně se
bude ještě dokopávat hrubá jáma.
Z objektů bude nejdříve zahájena laserová hala v ploše čtyřpodlažní části pak zbytek haly a
následně administrativní budova. Cílem tohoto postupu je, aby byl zajištěn dostatečný časový prostor
pro montáž laserové technologie, a to v intervalu od čtyřiadvacátého do třicátého měsíce výstavby
včetně.
Předpokládaný postup výstavby je patrný z následujícího schéma:

Zemní práce, stavební jáma
Zemní práce pro suterény objektu budou prováděny v zajištěné stavební jámě.
Před započetím výkopů budou vytýčeny inženýrské sítě s jejich ochrannými pásmy, bude
ověřeno, že nejsou v kolizi s projektovanými konstrukcemi a že jsou práce realizovány se souhlasem
správce sítí. Sítě, které budou určeny k demolici, budou před započetím prací odpojeny.
Výkop stavební jámy bude proveden dle návrhu technologie výkopu vybraným dodavatelem.
Během výkopu je nutný geotechnický dozor projektanta a geologa pro upřesnění zastižených
geologických poměrů.
Bude zhodnocena mocnost humózní vrstvy a možnost použití na rekultivace. Tato zemina
bude uložena na mezideponii s následným použitím pro rekultivace a úpravy okolí realizovaného
objektu. Nevyužitelná zemina bude následně odvážena na skládku odsouhlasenou příslušným úřadem.
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Založení a konstrukce objektu
Hlavními objekty stavby jsou administrativní budova a laserová hala. Oba jsou navrženy s
nosnou železobetonovou monolitickou konstrukcí na základové desce. Nosný skelet každého objektu
bude doplněn vnitřním dělícím zdivem a zděným obvodovým pláštěm s příslušným podílem
montovaných obvodových stěn a výplní otvorů.
Strojní vybavení v etapě výstavby
Demolice budou provedeny stržením stávajících objektů pomocí autobagru a shrnutím sutě
buldozerem na hromadu. Následně bude vytříděna a odvezena na trvalou skládku či jinak odstraněna.
Vytěžení horniny hrubých jam se bude provádět pomocí pásových bagrů s těžební lžící o objemu
minimálně 1,2 m3.
Počet těžebních bagrů v souběžné činnosti bude závislý na možném vypravení nákladních
vozidel ze staveniště, respektive odbavení na mycí rampě, na četnosti vozidel na transportní trase a na
kapacitě odběru trvalé skládky. Maximálně lze předpokládat souběh čtyř bagrů.
Jako u každé stavební činnosti budou také pro realizaci této stavby použity běžné ruční stroje,
nebo stroje s osobní obsluhou. K realizaci želbet. monolitických skeletů a k provedení zděných či
jiných konstrukcí budou instalovány věžové jeřáby. Pro montáž příhradových prefabrikovaných
vazníků bude použit těžký autojeřáb o únosnosti do 75 t. Pro provedení dokončujících prací budou k
objektům přistaveny stavební výtahy.
Obslužná staveništní doprava
Přeprava stavebních pracovníků na staveniště bude zajištěna sběrnými autobusy zhotovitele
stavby ze stanice metra Kačerov v trase Vídeňská – Jesenice – Zlatníky – Dolní Břežany – staveniště a
zpět. Další trasa této dopravy bude ze stanice metra Smíchovské nádraží – Strakonická – Zbraslav –
Dolní Břežany a zpět.
Osobonákladní doprava o únosnosti do 3,5 tuny bude kulminovat při dokončování objektů
administrativní budovy a laserové haly, zejména při provádění řemeslných prací. V začátku výstavby
bude pouze doprovodní částí při hloubení hrubých stavebních jam.
Do těžké nákladní dopravy o únosnosti nad 3,5 tuny budou spadat vozidla odvážející
vytěženou zeminu z hloubených jam, valníková vozidla pro přepravu armovací výztuže a bednění,
dále vozidla na přepravu zdícího materiálu a také vozidla na přepravu betonových směsí.
Nejvyšší frekvence výjezdů těžkých vozidel bude při hloubení hrubých jam. Bude závislá na
propustnosti mycí linky. Předpokládat lze frekvenci v intervalu 5 až 7,5 minut, tj. cca 10 TNA/hod,
80 TNA/směnu, při prodloužené směně na 12 hodin pak 120 TNA/směnu.
Pro výstavbu bude zavedena denní pracovní doba jednosměnného provozu. Dle potřeby
postupu prací s možností jejího prodloužení o půl směny. V případě, že bude termín zahájení výstavby
určen na jarní či letní měsíce, je možné uvažovat s dvousměnným provozem pro dílčí činnosti
hloubení hrubých jam a pro výstavbu monolitických skeletů. Ovliňujícími faktory budou vždy
transport výkopku na trvalou skládku a doprava betonových směsí z mimostaveništních betonáren v
denní době.
Hlavní dopravní trasou staveništní dopravy budou místní komunikace obce Dolních Břežan
řazené ve směru jízdy ze staveniště, tj. výjezd staveniště - Ke Zvoli - Mezi křižovatkami - Pražská a
exit dokončené části R1 a opačně. Na jihozápadní části R1 pak ve směru východ – západ.
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Pro výstavbu bude vybudován pouze jeden vjezd-výjezd staveniště. Bude vybudován v místě
vyústění do ulice Ke Zvoli. Šíře vjezdu-výjezdu bude provedena pro obousměrný provoz nákladních
vozidel s přívěsy.
Bilance zemin
Objem výkopů z hrubých stavebních jam činí cca 94 000 m3. Z tohoto množství bude pro
zpětné zásypy použito cca 12 000 m3. Na trvalou skládku bude odvezeno 82 000 m3. Výkopek bude
uložen na vyhledané skládce v trase jihovýchodní části městského okruhu s výhledem využití horniny
pro jeho zemní konstrukci.
Charakteristika a zařízení staveniště
Na staveništi nebudou umístěny žádné velkorozměrné stroje, vyjma bagrů a věžových jeřábů.
Ty budou mimo pracovní dobu odstaveny v pracovní pozici. Ruční stroje budou uskladněny v
uzamykatelných příručních skladech. Stroje s osobní obsluhou budou uskladněny v uzamykatelných
přístřešcích nebo přímo na daném pracovišti v uzamykatelných klecích.
U výjezdu staveniště bude vybudována mycí rampa pro vozidla s připojeným návěsem. K mytí
vozidel bude používána voda recyklovaná přes usazovací kalové jímky.
Monolitické skelety obou objektů budou provedeny z betonových směsí, které budou
dopraveny na staveništi po silniční ose. Bude vyhledána nejbližší betonárna s koncesí na výrobu
betonu v požadované třídě pevnosti. Nabízí se betonárna vybudovaná pro jihozápadní část městského
okruhu v lokalitě přístaviště u Lahovic, s optimálním zásobováním štěrkopískového kameniva říční
dopravou a dopravou cementu z blízké cementárny Praha (Radotín)-Lochkov. Výhodou této betonárky
je, že bude v době realizace této stavby již dostupná dopravní trasou právě dobudované jihozápadní
části okruhu.
Maltové směsi budou vyráběny na ploše staveniště ze suchých polotovarů dopravených v
pytlovém balení nebo v sypkém stavu s uskladněním do sil.
Na staveništi nebudou vybudovány žádné opravárenské dílny. Porouchané stroje budou
opraveny v servisních dílnách firem s oprávněnou koncesí. Na staveniště budou dovezeny výrobky a
materiály ve finálním provedení k zabudování na projektované místo.
Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Staveniště je třeba zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak,
aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných
komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým
stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním sítím,
požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území.
Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob,
ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na
veřejných komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také
reflexními značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit výstražnými světly.
Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na
volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí.
Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry.
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Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení
povrchů ploch staveniště, zejména vozovek, dále musí být odvodněna stavební jáma.
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se
polohově a výškově zaměří nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v
prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit.
Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků
zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit.
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kde bylo
zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, podchody, přechody apod.), se musí po dobu
společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí
vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta.
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu.
Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány,
aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí.
Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem,
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru danou
příslušným právním předpisem.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Termín zahájení:

2013

Termín dokončení:

2015

Pozn.: Určení termínů projektové přípravy a realizace stavby je závislé na kladném projednání jednotlivých fází
dokumentace k územnímu a ke stavebnímu řízení v rámci časových možností, které jsou dány zákonem a způsobem vlastního
řízení. Stavba bude zahájena po obdržení právoplatného stavebního povolení a ukončení výběru zhotovitele stavby.

8 . Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Středočeský kraj

Obec:

Dolní Břežany

Katastrální území:

Dolní Břežany

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Vodoprávní řízení – vydává příslušný vodoprávní úřad
Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb.) – vydává
stavební úřad Dolní Břežany (5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany)
Stavební řízení – stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb.) – vydává stavební úřad
Dolní Břežany (5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany)
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Zábor půdy
Záměrem budou dotčeny tyto pozemky v katastrálním území Dolní Břežany na území obce
Dolní Břežany (Středočeský kraj):
Tab. č. 1 Soupis dotčených pozemků záměrem – pozemky v majetku Arcibiskupství pražského (AP),
Hradčanské nám. 56/16, Praha, 11 902 Hradčany
p.č.

výměra

celá/část

LV

výměra ELI

Druh pozemku

BPEJ

PK 81/1

34523

část

743

29150

parcela zjednoduš.

není evid

88/1

75350

část

743

6020

evid. PK

st.65/1

9360

část

743

680

ZPN

není evid

st.65/27

153

část

743

32

ZPN

není evid

st.204

15

celá

743

15

ZPN

není evid

st.461

8

celá

743

8

ZPN

není evid

PCHÚ

st.65/25

144

celá

743

144

ZPN

není evid

PCHÚ

st.293

1635

celá

743

1635

ZPN

není evid

st.294

269

celá

743

269

ZPN

není evid

st.398

767

celá

743

767

ZPN

není evid

st.411

456

celá

743

456

ZPN

není evid

st.468

93

celá

743

93

ZPN

není evid

st.469

93

celá

743

93

ZPN

není evid

Celkem m2

PCHÚ

PCHÚ

39 362

Tab. č. 2 Soupis dotčených pozemků záměrem – pozemky v majetku Zemědělského družstva vlastníků (ZD)
- Dolní Břežany 104, PSČ: 252 41
p.č.

výměra

celá/část

LV

výměra ELI

Druh pozemku

BPEJ

PCHÚ

st.65/15

22

celá

1034

22

ZPN

není evid

PCHÚ

st.65/16

1313

část

1034

807

ZPN

není evid

PCHÚ

st.65/17

327

celá

1034

327

ZPN

není evid

PCHÚ

Celkem m2

1 156

Tab. č. 3 Soupis budov nacházejících se na dotčených parcelách
p.č.

výměra

LV

výměra

st.204

15

celá

0

15

bez vlastníka - neexistuje

st.461

8

celá

0

8

bez vlastníka

st.65/25

144

celá

1034

144

ZD

st.293

1635

celá

1034

1635

ZD

st.294

269

celá

1034

269

ZD

st.398

767

celá

1034

767

ZD
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p.č.

výměra

LV

výměra

st.411

456

celá

1034

456

ZD

st.65/16

1313

část

1034

807

ZD - 2.část po HiLase

st.65/17

327

celá

1034

327

ZD

st.468

93

celá

849

93

Autopark

st.469

93

celá

849

93

Autopark

Legenda k tabulkám:

AP - Arcibiskupství pražské

ZD - Zemědělské družsvo vlastníků

ZPN - zastavěná plocha a nádvoří

PCHÚ - památkově chráněné území

Dotčené pozemky nepatří ani do kategorie ZPF, ani k pozemkům určeným k plnění funkcí
lesa. Dle výpisu z KN jsou pozemky trvalého záboru zařazeny jako „zastavěná plocha a nádvoří“.
Velikost dotčených pozemků záměrem Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI je cca
40 518 m2. Část pozemků se nachází v památkově chráněném území.
Pozemky pro realizaci inženýrských sítí, zařízení staveniště apod. budou předmětem
dočasného záboru. Tyto pozemky budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.

2. Voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a objem bude záviset na počtu
pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zázemí.
Maximální spotřeba pitné a užitkové pro potřebu pracovníků stavby vychází z následující
výpočtové úvahy:
Maximální stav stavebních pracovníků v době kulminace výstavby bude cca 365 základních
pracovníků (jednotlivé profese). K tomuto počtu je třeba připočítat pracovníky vedení stavby (mistři a
stavbyvedoucí), správní (administrativa) a režijní (skladníci,vrátní, strážní) v počtu cca 30 pracovníků.
Maximální stav pracovníků během výstavby tedy bude cca 400 pracovníků.
Maximální spotřeba vody pro osobní hygienu bude činit : 400 pracovníků x 60 l/osobu =
24 000 l/den = 24 m3 vody/den.
Ve fázi výstavby bude voda spotřebována především na výrobu betonových a maltových
směsí a ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Směsi se budou dovážet na stavbu v automixech.
Maximální spotřeba technologické vody (čisté vody) bude při betonáži monolitického skeletu
budov. Pro jednorázové kropení želbet. konstrukcí je třeba počítat, že bude kropena plocha o velikosti
1 000 m2 se zálivkou 1 cm, a to dvakrát denně.
Spotřeba technologické vody bude činit 1 000 m2 x 0,01 x 2 = 20 m3/den.
Požární voda bude zajištěna realizací požárního vodovodu, včetně hydrantů.
Zdrojem vody všech výše uvedených potřeb bude připojení vodovodní sítě stavby na
vodovodní rozvod obce Dolní Břežany.
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Provoz
Systémová vodovodní síť je vybudována v sídle Dolní Břežany a Lhota. Ostatní části obce
jsou zásobeny vodou ze studní, v oblasti chatových osad ze studánek. Osada Zálepy je částečně
zásobena vodou z Posázavského skupinového vodovodu. Vodovodní síť v obci je zásobena ze systému
zásobování hl. m. Prahy. Kapacita přivaděče a rezerva ve vodojemu je dostačující i pro výhled.
Zdrojem vody bude připojení vodovodní sítě záměru ELI na veřejný vodovodní rozvod obce
Dolní Břežany. Ohřev teplé vody užitkové bude v objektu řešen pomocí deskového výměníku
s dobíjecím čerpadlem a se dvěma zásobníky TUV bez topné vložky.
Potřeba vody celkem
- administrativa

cca 200 os á 60 l/os/den

- věd. pracovníci

cca 100 os á 100 l/os/den

- návštěva

cca 100 os á 10 l/os/den

- ostraha, údržba

cca 15 os á 80 l/os/den

- restaurace

cca 400 jídel á 25 l/jídlo

- prům. den. potřeba:

34,2 m3/den

- max. denní potřeba:

34,2 x 1,5 = 51,3 m3/den

- max. hodin. potřeba:

51,3 x 2,0 : 10 = 10,26 m3/hod = 2,85 l/s

- roční spotřeba:

34,2 x 300 = cca 10 260 m3/rok

- potřeba vnější požární vody z hydrantů:

12,0 l/s

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Ve fázi výstavby posuzovaného komplexu se předpokládá spotřeba betonu, oceli, železa a
dalších běžných stavebních hmot a surovin. Údaje o bilanci ostatních stavebních materiálů budou
upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace.
Objem výkopů z hrubých stavebních jam bude činit cca 94 000 m3. Z tohoto množství bude
pro zpětné zásypy použito cca 12 000 m3. Na trvalou skládku bude odvezeno 82 000 m3. Předpokládá
se, že výkopek bude uložen na vybrané skládce v trase jihovýchodní části městského okruhu s
výhledem využití horniny pro jeho zemní tělesa.
Betonová směs bude na stavbu dovážena z centrální betonárky. Nabízí se betonárna
vybudovaná pro jihozápadní část městského okruhu v lokalitě přístaviště u Lahovic, s optimálním
zásobováním štěrkopískového kameniva říční dopravou a dopravou cementu z blízké cementárny
Praha (Radotín) - Lochkov. Výhodou této betonárky je, že bude v době realizace této stavby již
dostupná dopravní trasou právě dobudované jihozápadní části okruhu.
V prostoru staveniště budou zabezpečeny pouze plochy pro minimální předzásobení materiály
a hmotami. Ty budou na staveniště operativně dováženy v době jejich potřeby.
Množství odebrané energie ve fázi výstavby bude záviset mj. i na množství hlavních strojů
použitých při výstavbě. Spotřeba elektrické energie se předpokládá do výše výkonu navržené
staveništní trafostanice 630 kVA. Ten bude snížen koeficientem soudobosti 0,6 na odběrové množství
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378 kVA. Hlavními staveništními spotřebiči budou stavební jeřáby, výtápění soc. zařízení staveniště,
temperování uzavřených pracovišť, zahřívání želbetonových konstrucí v období zimy, osvětlení
pracovišť a osvětlení staveniště.
Spotřeba surovin a energií ve fázi provozu záměru bude adekvátní charakteru posuzovaných
objektů (administrativní funkce, přednáškové sály, knihovna, kantýna, laserové technologie apod.).
Ve fázi provozu se předpokládá spotřeba úklidových a mycích prostředků, prostředků a
zařízení pro drobné opravy či spotřeba dalších běžných prostředků pro chod záměru v blíže
nespecifikovaném množství.
Napojení objektu se předpokládá ze sítě 22 kV pomocí transformátorů. Spotřeba elektricné
energie bude pro objekt administrativy cca 300 kW a pro objekt laserové haly cca 2 500 kW.
Zásobování elektrickou energií se předpokládá pomocí dieselagregátů.
Bilance VZT je následující:
Tab. č. 4 Laserová hala - bilance
Množství vzduchu
Název zařízení

CELKEM

Chladící

Topný

El. příkon

výkon

výkon

(ventilátory)

Přívod

Odvod

Výfuk

[m3/h]

[m3/h]

[m3/h]

[kW]

[kW]

[kW]

1 140 200

952 000

181 200

3625,3

1673,0

1165,6

Chladící

Topný

El. příkon

výkon

výkon

(ventilátory)

Tab. č. 5 Administrativní objekt - bilance
Množství vzduchu
Název zařízení

CELKEM

Přívod

Odvod

Výfuk

[m3/h]

[m3/h]

[m3/h]

[kW]

[kW]

[kW]

81 050

107 000

107 000

640,0

358,6

101,8

Objekt bude vytápěn teplovodně. Zdrojem tepla pro záměr bude teplovodní plynová kotelna
III. kategorie se dvěma kondenzačními kotli. V tomto stupni projektových příprav jsou uvažovány
následující plynové kotle (návrh):
Velká hala:

kondenzační kotle HOVAL Ultragas 575

4 x 524 kW

Administrativa:

kondenzační kotle HOVAL Ultragas 250

3 x 227 kW

Maximální hodinová spotřeba plynu pro administrativní objekt byla kalkulována na
73 m /hod, roční spotřeba plynu na 115 000 m3/rok. Maximální hodinová spotřeba plynu pro provoz
laserové haly byla kalkulována na 225 m3/hod, roční spotřeba plynu na 426 000 m3/rok.
3

Při provozu gastra (kantýna) je možné očekávat rovněž spotřebu blíže nespecifikovaného
množství zemního plynu.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající stav širšího zájmového území
Komunikační síť ve stávajícím stavu
Území obce Dolní Břežany navazuje na jižní okraj území hlavního města Prahy. Napříč
územím ve směru západ-východ prochází v současné době dopravně významná silnice II/101 vedoucí
směrem na Zbraslav a na Zlatníky, která je součástí tzv. aglomeračního okruhu, v tomto úseku
umožňující nejbližší propojení levého břehu Vltavy od silnice R4, prostřednictvím silnice II/102
směrem východním na Jesenici a dále s připojením na trasu dálnice D1.
Dopravní obsluhu vlastní obce a jejího správního území zajišťuje dále síť silnic III. tříd, které
dále umožňují i dopravní napojení dalších obcí ležících jižně od Prahy. Tyto silnice zajišťují
především radiální směry dopravy ve vztahu ke hlavnímu městu.
V současné době jsou v Dolních Břežanech dvě čerpací stanice pohonných hmot, při silnici
II/101 v blízkosti centra sídla a na severním okraji při výjezdu ve směru na Prahu. Pro potřeby obce i
jejího okolí je to dostačující.
Hromadná doprava je zajišťována autobusovými linkami pražského integrovaného systému.
Intenzity dopravy ve stávajícím stavu
Intenzity automobilové dopravy pro rok 2009 vycházejí ze sčítání ŘSD ČR z roku 2005 na
celostátní komunikační síti. Pomocí příslušných růstových koeficientů byl proveden přepočet intenzit
dopravy z roku 2005 na rok 2009.
Tab. č. 6 Intenzity dopravy na dotčených komunikacích v zájmovém území v roce 2009 – intenzity za 24 hod
Komunikace

Úsek č.

Popis úseku

Těžké

Osobní

nákladní

automobily

Celkem

automobily
II/101

1-2667

Ul. Zbraslavská

2 597

6 842

9 439

a Ke Zlatníkům
III/0031

1-6550

Ul. Pražská

748

6 030

6 777

III/00315

1-2266

Ul. Jílovská

303

2 416

2 719

Přepočtové koeficienty 2005 – 2009: II. třída: TNA – 1,088, OA – 1,095; III. třída: TNA – 1,056, OA – 1,077
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Obr. č. 4 Popis komunikačních úseků (dle ŘSD ČR)

II/101 – úsek 1 - 2267

III/0031 – úsek 1 - 6550

II/101 – úsek 1 - 2267

III/00315 – úsek 1 - 2266

Zdroj: www.mapy.cz

Na komunikaci Mezi křižovatkami neprovádí ŘSD ČR pravidelné sčítání dopravy. Proto bylo
společností EKOLA group, spol. s r.o. provedeno dvouhodinové sčítání dopravy (spou s kalibračním
měřením počáteční akustické situace). Získané údaje o intenzitách dopravy byly přepočteny dle
Technických podmínek č. 189 (Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích) a jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tab. č. 7 Intenzity dopravy na komunikaci Mezi křižovatkami v roce 2009 – intenzity za 24 hod
Komunikace

Úsek č.

Popis úseku

Těžké

Osobní

nákladní

automobily

Celkem

automobily
Mezi
Křižovatkami

-

-

473

7 590

8 063

Výhledový stav širšího zájmového území
Komunikační síť ve výhledovém stavu
Ve výhledovém stavu se nepředpokládají významné změny v základním systému komunikací
přímo na území obce Dolní Břežany.
Z hlediska širších dopravních vztahů je zásadním zásahem do stávajícího dopravního systému
obce realizace silničního okruhu hlavního města Prahy, který je veden severně od obce, kde je na něj
připojena silnice III/0031 Dolní Břežany – Písnice. Předpokládá se, že etapa výstavby silničního
okruhu by byla zatím ukončena východně od obce Zlatníky v místě křížení s dnešní silnicí II/101, tedy
v místě budoucího odpojení dálnice D3. Propojení silničního okruhu východním směrem na dálnici D1
umožní tzv. Vestecká spojka a současná trasa silnice II/101, u které by byl realizován jižní obchvat
obce Jesenice. Tato stavba ovlivní dopravní zatížení v obci na dnešním průtahu silnice II/101.
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Snížení dopravního zatížení centra obce sleduje rovněž navrhovaná přeložka silnice III/0031
po východní straně obce, na kterou přímo navazuje jihovýchodní obchvat silnice III/10115 od obce
Ohrobec. Tento obchvat převede z centra obce veškerou dopravu směřující do prostoru jižně od obce,
tedy do území, které v současné době prochází značným rozvojem obytné zástavby.
V budoucnu je možné očekávat v souvislosti se zprovozněním dotčené části SOKP a realizací
obchvatu Dolních Břežan určité odlehčení zatížení komunikační sítě v Dolních Břežanech.
V předložených výhledových intenzitách dopravy dle ŘSD ČR však tento stav není zohledněn.
Proto je výpočet na straně bezpečnosti. To znamená, že je uvažováno s méně příznivými intenzitami
dopravy na území obce.
Intenzity dopravy ve výhledovém stavu (rok 2015)
Intenzity automobilové dopravy pro rok 2015 vycházejí ze sčítání ŘSD ČR z roku 2005 na
celostátní komunikační síti. Pomocí příslušných růstových koeficientů byl proveden přepočet intenzit
dopravy z roku 2005 na rok 2015.
V následující tabulce jsou uvedeny intenzity dopravy na komunikační síti dle ŘSD ČR. Popis
úseků je totožný se stávajícím stavem (viz obr. č. 4).
Tab. č. 8 Intenzity dopravy na dotčených komunikacích v zájmovém území v roce 2015 dle ŘSD ČR
Komunikace

Úsek č.

Popis úseku

TNA

OA

Celkem

II/101

1-2667

Ul. Zbraslavská a Ke Zlatníkům

2 626

8 311

10 937

III/0031

1-6550

Ul. Pražská

779

7 449

8 228

III/00315

1-2266

Ul. Jílovská

316

2 985

3 301

Pozn. k tabulce: přepočet 2005 – 2015: TNA - koeficient 1,1; OA - koeficient 1,33

Tab. č. 9 Intenzity dopravy na komunikaci Mezi křižovatkami v zájmovém území v roce 2015 – intenzity
dopravy za 24 hod odvozené na základě provedeného sčítání dopravy společností EKOLA group, spol. s .r.o. v roce
2009 a růstových koeficientů dopravy
Komunikace

Úsek č.

Mezi

-

Křižovatkami

Popis úseku

-

Těžké nákladní

Osobní

automobily

automobily

499

8 092

Celkem

8 591

Pozn. k tabulce: přepočet 2005 – 2015: TNA - koeficient 1,1; OA - koeficient 1,33

V následující tabulce jsou k intenzitám dopravy na komunikační síti dle ŘSD ČR přičteny
intenzity dopravy spolupůsobících změrů HiLase a komerčně-administrativně-obchodního centra
v Dolních Břežanech.
Tab. č. 10 Intenzity dopravy na dotčených komunikacích v zájmovém území v roce 2015 včetně záměru
HiLase + komerčně-administrativně-obchodního centra v Dolních Břežanech
Komunikace

Úsek č.

Popis úseku

TNA +

OA

Celkem

8 623

11 249

LNA
II/101

1-2667

Ul. Zbraslavská – úsek od křiž. Mezi
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Komunikace

Úsek č.

Popis úseku

TNA +

OA

Celkem

2 630

8 691

11 321

2 626

8 393

11 019

783

7 891

8 674

791

8 371

9 162

LNA
křižovatkami x Točné směrem na Zbraslav
II/101

Ul. Zbraslavská – úsek od křiž. Mezi
1-2667

křižovatkami x K Točné ke křižovatce
Pražská x Ke Zlatníkům

II/101

1-2667

III/0031

Ul. Ke Zlatníkům
Ul. Pražská –úsek výjezd z komer. admin.

1-6550

centra – křižovatka Ke Zlatníkům x
Zbraslavská

III/0031

III/00315
-

1-6550

Ul. Pražská - úsek výjezd z komer. admin.
centra – směr R1 (SOKP)

1-2266

Ul. Jílovská

316

2 985

3 301

-

Ul. Mezi křižovatkami

503

8 208

8 711

Intenzity zdrojové a cílové dopravy záměru HiLase na komunikační síti jsou odhadnuty na cca
116 pohybů OA obousměrně/24 hod a 4 pohyby LNA obousměrně/24 hodin. Předpokladem je,
zdrojová a cílová doprava záměru (OA) pojede po výjezdu z areálu po komunikaci Mezi křižovatkami
a dále po komunikaci Zbraslavská (křižovatka – směr Zbraslav) pojede 20 % celkové dopravy záměr,
po komunikaci Zbraslavská (křižovatka – křižovatka Pražská x Ke Zlatníkům) pojede 80 % dopravy,
tato doprava se bude dále rozpadat v poměru 90 % Pražská a 10 % Ke Zlatníkům. Čtyři pohyby LNA
se předpokládají po komunikaci Mezi křižovatkami – Zbraslavská – Pražská – směr R1 (SOKP).
Intenzity zdrojové a cílové dopravy nového komerčně-administrativně-obchodního centra na
komunikační síti jsou odhadnuty na cca 1200 pohybů osobních automobilů obousměrně/24 hod a 8
pohybů LNA obousměrně/24 hodin. Předpokladem je, zdrojová a cílová doprava záměru (OA) pojede
po výjezdu z areálu po komunikaci Pražská převážně ve směru R1 (70 %) a po komunikaci Pražská ve
směru na Dolní Břežany (30 %), zde se bude tato doprava rozpadat v poměru 80 % směr Zbraslavská a
20 % směr Ke Zlatníkům. Osm pohybů LNA se předpokládá po komunikaci Pražská – směr R1
(SOKP).
Rozpad zdrojové a cílové dopravy výše uvedených spolupůsobících záměrů je patrný
z následujícího obrázku.
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Obr. č. 5 Zdrojová a cílová doprava záměru HiLase a Obchodně-komer.-administr. centra
24 + 288 pohybů OA

92 + 288 pohybů OA

82 + 840 pohybů OA

0 pohybů LNA

4 pohyby LNA

4 + 8 pohybů LNA

82 + 360 pohybů OA
4 + 0 pohybů LNA

10 + 72 pohybů OA
0 pohybů LNA
116 pohybů OA

116 pohybů OA

4 pohyby LNA

4 pohyby LNA

Nároky záměru na obslužnou staveništní dopravu ve fázi výstavby
Přeprava stavebních pracovníků na staveniště bude zajištěna sběrnými autobusy zhotovitele
stavby ze stanice metra Kačerov v trase Vídeňská – Jesenice – Zlatníky – Dolní Břežany – staveniště a
zpět. Další trasa této dopravy bude ze stanice metra Smíchovské nádraží – Strakonická – Zbraslav –
Dolní Břežany a zpět.
Osobonákladní doprava o únosnosti do 3,5 tuny bude kulminovat při dokončování objektů
administrativní budovy a laserové haly, zejména při provádění řemeslných prací. V začátku výstavby
bude pouze doprovodnou částí při hloubení hrubých stavebních jam.
Do těžké nákladní dopravy o únosnosti nad 3,5 tuny budou spadat vozidla odvážející
vytěženou zeminu z hloubených jam, valníková vozidla pro přepravu armovací výztuže a bednění,
dále vozidla na přepravu zdícího materiálu a také vozidla na přepravu betonových směsí.
Nejvyšší frekvence výjezdů těžkých vozidel bude při hloubení hrubých jam. Bude závislá na
propustnosti mycí linky. Předpokládat lze frekvenci v intervalu 5 až 7,5 minut, tj. cca 10 TNA/hod, 80
TNA/směnu, při prodloužené směně na 12 hodin pak 120 TNA/směnu.
Hlavní dopravní trasou staveništní dopravy budou místní komunikace obce Dolních Břežan
řazené ve směru jízdy ze staveniště, tj. výjezd staveniště - Ke Zvoli - Mezi křižovatkami - Pražská a
exit dokončené části R1 a opačně. Na jihozápadní části R1 pak ve směru východ-západ.
Pro výstavbu bude vybudován pouze jeden vjezd-výjezd staveniště. Bude vybudován v místě
vyústění do ulice Ke Zvoli. Šíře vjezdu-výjezdu bude provedena pro obousměrný provoz nákladních
vozidel s přívěsy.
Je nutno podotknout, že finální trasy pro dopravu vytěžené zeminy na skládku, ostatních
materiálů a hmot k místům skládek a zdrojům materiálů lze navrhnout a projednat až po výběru
zhotovitele stavby.
Předpokládané intenzity dopravy v jednotlivých fázích výstavby záměru Mezinárodní
výzkumné laserové centrum ELI jsou uvedeny v harmonogramu výstavby a plánu organizace výstavby
v kapitole B.II.6 tohoto oznámení. Z informací uvedených v této kapitole vyplývá, že dopravně
nejkritičtější bude etapa zemních prací a betonáží (zakládání stavby).
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Nároky záměru na zdrojovou a cílovou dopravu ve fázi provozu
Bilance dopravy ELI v klidu
Pro všechny funkce záměru ELI byla spočtena potřeba parkovacích stání na cca
141 parkovacích stání. Na povrchu se předpokládá 16 parkovacích stání, v suterénu 125 parkovacích
stání.
V následující tabulce je uveden předpoklad využití parkovišť (garáží) záměru v čase.
Tab. č. 11 Počty automobilů ELI, které využijí parkoviště do 1 hod, 3 hod, 5 hod a celý den
Počty vozidel dle zdržení na parkovišti (v garážích)

Osobní automobily
Nákladní automobily do 3,5 t

do 1 h.

do 3 h.

do 5 h.

nad 5 h.

Max. 10 aut

Max. 40 aut

Max. 50 aut

Max. 150

Max. 5 aut

Max. 2 auta

Max. 2 auta

-

Pozn. k tabulce: suma = jednosměrná intenzita dopravy záměru, tj. 250 pohybů OA v 1 směru/24 hod a 9 pohybů
LNA v jednom směru/24 hod

Bilance dopravy ELI v pohybu
V návaznosti na výše uvedený počet parkovacích stání a zastoupení jednotlivých funkcí
v objektu je uvažována následující intenzita zdrojové a cílové dopravy záměru:
-

250 pohybů OA v 1 směru/24 hod, tj. 500 pohybů OA obousměrně/24 hod,

-

9 pohybů LNA v jednom směru/24 hod, tj. 18 pohybů LNA obousměrně/24 hod.

Vjezd do areálu pro osobní dopravu je navržen z ul. 5. Května, vjezd do areálu pro nákladní
dopravu (LNA) z ulice Ke Zvoli.
Předpokladem je, že osobní zdrojová a cílová doprava záměru pojede po výjezdu z areálu po
komunikaci Mezi křižovatkami a dále po komunikaci Zbraslavská (křižovatka – směr Zbraslav) pojede
cca 20 % celkové dopravy záměru (tj. 100 pohybů OA/24 hod), po komunikaci Zbraslavská (úsek
křižovatka – křižovatka Pražská x Ke Zlatníkům) pojede cca 80 % dopravy záměru (tj. 400 pohybů
OA/24 hodin), tato doprava se bude dále rozpadat v poměru cca 90 % Pražská (tj. 360 pohybů/24
hodin) a 10 % Ke Zlatníkům (tj. 40 pohybů/24 hodin). Osmnáct pohybů LNA obousměrně se
předpokládá po komunikaci Mezi křižovatkami – Zbraslavská – Pražská – směr R1 (SOKP).
Podíl dopravy ELI v nočním období bude cca 5 % z celkové 24hodinové intenzity dopravy
záměru.
Rozpad zdrojové a cílové dopravy záměru ELI je patrný z následujícího obrázku.
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Obr. č. 6 Rozpad zdrojové a cílové dopravy záměru ELI na komunikační síti

100 pohybů OA

400 pohybů OA

0 pohybů LNA

18 pohybů LNA

360 pohybů OA
18 pohybů LNA

40 pohybů OA
0 pohybů LNA
500 pohybů OA
18 pohybů LNA

4.2 Ostatní infrastruktura
V úvodní fázi výstavby budou realizovány inž. sítě projektovaného stavu. Inženýrské sítě
záměru ELI budou napojeny na sítě obce Dolní Břežany.
Definitivní inženýrské sítě záměru ELI budou využity podle časové potřeby výstavby.
Počáteční zdroje budou také dány využitím stávajících inženýrských sítí v rámci objektů určených k
demolici. Potřeba elektrické energie pro pohon stavebních jeřábů a ostatních strojů bude zajištěna
staveništní trafostanicí o výkonu 630 kVA. Bude umístěna na staveništi, zemní kabelová přípojka
bude napojena na trafostanici vybudovanou v rámci sousední stavby HiLase.
Přeložky inženýrských sítí v souvislosti se stavbou záměru ELI nejsou plánovány.
Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi budou vytyčeny před zahájením stavebních
prací. Ponechané inženýrské sítě budou předepsaným způsobem chráněny před poškozením. Stavební
práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po předchozím
souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek.
Stavba se dále nachází v ochranných pásmech místních komunikací a inženýrských sítí.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Podrobné vyhodnocení emisí spojených s výstavbou a následným provozem hodnoceného
záměru pro jednotlivé posuzované stavy, resp. varianty (viz kap. B.I.5 tohoto oznámení) je uvedeno
v samostatné příloze oznámení č. 2 Rozptylová studie.
1.1 Emisní příspěvek výstavby záměru Mezinárodní výzkumné laserové
centrum ELI
•

Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění ovzduší pro etapu výstavby nejsou uvažovány.

•

Liniové zdroje

Počet a druh jednotlivých vozidel potřebných pro vlastní realizaci stavby je možno
v současném stádiu projektové přípravy stavby pouze odhadovat. Při výstavbě je uvažováno
s maximálně 120 nákladních vozidel za den, tj. cca 240 pohybů nákladních vozidel za den v obou
směrech.
Hlavní dopravní trasou staveništní dopravy budou místní komunikace obce Dolních Břežan
řazené ve směru jízdy ze staveniště, tj. výjezd staveniště - Ke Zvoli - Mezi křižovatkami - Pražská a
exit dokončené části R1 a opačně. Uvažovaný liniový zdroj je uveden v příloze č. 1 této studie na
mapovém podkladu.
Pro výstavbu bude vybudován pouze jeden vjezd/výjezd na/ze staveniště. Bude vybudován
v místě vyústění do ulice Ke Zvoli. Šíře vjezdu bude provedena pro obousměrný provoz nákladních
vozidel s přívěsy.
Při použití emisních faktorů uvedených v rozptylové studii pro etapu výstavby lze očekávat
následující bilance emisí na přepravní trase obslužné staveništní dopravy:
Tab. č. 12 Bilance emisí z liniových zdrojů záměru - fáze výstavby

Úseky komunikace
Liniový zdroj

•

Oxid dusičitý

Oxid uhelnatý

Benzen

PM10

g/km/hod

g/km/hod

g/km/hod

g/km/hod

43,226

74,376

0,392

5,212

Plošné zdroje

Mezi plošné zdroje je možné zařadit pohyb bagrů a ostatní těžké techniky v areálu staveniště.
Na staveništi nebudou umístěny žádné velkorozměrné stroje, vyjma bagrů a věžových jeřábů.
Maximálně lze předpokládat souběh čtyř bagrů.
Plošný zdroj byl umístěn do středu staveniště.
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Tab. č. 13 Plocha staveniště - lokalizace
zdroj

souřadnice x

souřadnice y

souřadnice z

Plocha staveniště

-742355

-1057160

338,1

Pozn. k tabulce: K výpočtu byl použit souřadný systém JTSK.

Pro vyčíslení emisí byl použit předpoklad, že největší vliv stavby na kvalitu ovzduší bude
v období výkopu stavebních jam. Z hlediska příspěvků k imisní zátěži je možné tuto etapu rozdělit na
tyto emisní zdroje: provoz mechanizace, pojezdy nákladních automobilů a těžby a přesuny zeminy.
Emise z provozu mechanizace byly vyčísleny pomocí emisních faktorů z vyhlášky
č. 205/2009 Sb., kdy v příloze č. 2 jsou uvedeny emisní faktory pro spalovaní kapalných paliv
v plynových turbínách a pístových spalovacích motorech. Při spalování 1 kg nafty vznikne 1 g TZL,
50 g NOx, 15 g CO a 6 g VOC. Pro vyjádření benzenu byl využit předpoklad, že nafta bude obsahovat
maximálně 1% benzenu a veškeré emise TZL jsou uvažovány jako PM10.
Z předpokládané celkové spotřeby nafty pro mechanizaci cca 60 litrů/hodinu byly vyčísleny
emise, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. č. 14 Bilance emisí z plošného zdroje – provoz mechanizace

Plošný zdroj
Provoz mechanizace

NOx

CO

Benzen

PM10

[ g/hod ]

[ g/hod ]

[ g/hod ]

[ g/hod ]

2400

720

2,88

48

V rámci etapy výstavby je uvažováno s 12 hodinami maximálního provozu denně při souběhu
veškeré mechanizace. Pro výpočet rozptylové studie je počítáno se situací, kdy bagry a ostatní
stavební technika pracuje nepřetržitě po celou směnu. Tímto je údaj nadhodnocen, a tudíž je výpočet
na straně bezpečnosti.
Dalším vstupem ve fázi výstavby jsou emise související se zemními pracemi. Jedná se o emise
znečišťujících látek, resp. suspendovaných částic PM10 vznikající při manipulaci ze zeminou. Objem
výkopů z hrubých stavebních jam činí cca 94 000 m3. Z tohoto množství bude pro zpětné zásypy
použito cca 12 000 m3. Na trvalou skládku bude odvezeno 82 000 m3. Výkopek bude uložen na
vyhledané skládce v trase jihovýchodní části městského okruhu s výhledem využití horniny pro jeho
zemní konstrukci. Předpokládá se, že jáma pro laserovou halu bude hloubena 6 měsíců a jáma pro
administrativní budovu bude těžena 4 měsíce.
Emise ze zemních prací byly vyčísleny při použití předpokladu, že emise suspendovaných
částic PM10 budou ve výši 0,04 kg na tunu přemísťovaného materiálu. Pro suspendované částice PM10
emitované do venkovního ovzduší ze zemních prací byly vyčísleny emise, které jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tab. č. 15 Bilance emisí z plošného zdroje – zemní práce

Plošný zdroj
Provoz mechanizace

NOx

CO

Benzen

PM10

[ g/hod ]

[ g/hod ]

[ g/hod ]

[ g/hod ]

-

-

-

2274,886
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Dalším plošným zdrojem jsou pojezdy nákladní dopravy po areálu staveniště. Emise
z dopravy byly vyčísleny na základě emisních faktorů vyčíslených pomocí programu MEFA, verze 02.
Z důvodu posouzení nejhorší situace byla výstavba posuzována již pro rok 2010. Ve výpočtu emisních
faktorů byly zohledněny následující ukazatele: EURO 3 a průměrnou rychlost vozidel 40 km/hod.
Tab. č. 16 Bilance emisí z plošného zdroje – pojezdy nákladní dopravy po staveništi

Plošný zdroj

NOx

CO

Benzen

PM10

[ g/hod ]

[ g/hod ]

[ g/hod ]

[ g/hod ]

8,645

14,875

0,078

1,042

Pojezdy nákladní dopravy
po staveništi

1.2 Emisní příspěvek z provozu záměru Mezinárodní výzkumné laserové
centrum ELI
•

Bodové zdroje

V rámci provozu posuzovaného záměru „Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI“ byly
identifikovány a umístěny následující zdroje znečišťování ovzduší popsané dále v textu. V následující
tabulce je umístění bodových zdrojů znečišťování ovzduší.
Tab. č. 17 Bodové zdroje - lokalizace
souřadnice x

souřadnice y

souřadnice z

Kotelna administrativa

-742326

-1057145

337

Kotelna laserová hala

-742347

-1057211

340

Dieselagregát

-742326

-1057219

340

Podzemní garáže

-742351

-1057136

337

zdroj

Pozn. k tabulce: K výpočtu byl použit souřadný systém JTSK.

Kotelna administrativa – Zdrojem tepla pro administrativní objekt bude teplovodní plynová
kotelna III. kategorie se třemi kondenzačními kotli. Větrání plynové kotelny bude navrženo tak, aby
byla zajištěna potřebná hygienická výměna vzduchu.
V tomto stupni projektových příprav jsou uvažovány kondenzační kotle HOVAL Ultragas
250, každý o výkonu 227 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny administrativy je 681 kW.
Maximální hodinová spotřeba plynu byla stanovena na 73 m3/hod, roční spotřeba plynu na 115 000
m3/rok.
Kotelna laserová hala – Zdrojem tepla pro laserovou halu bude teplovodní plynová kotelna
III. kategorie se čtyřmi kondenzačními kotli. Větrání plynové kotelny bude navrženo tak, aby byla
zajištěna potřebná hygienická výměna vzduchu.
V tomto stupni projektových příprav jsou uvažovány kondenzační kotle HOVAL Ultragas
575, každý o výkonu 524 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny administrativy je 2 096 kW. V
laserové hale bude nepřetržitý provoz 365 dnů v roce. Maximální hodinová spotřeba plynu byla
stanovena na 225 m3/hod, roční spotřeba plynu na 426 000 m3/rok.
Dieselagregát - Výzkumné centrum ELI nebude zahrnovat žádné technologie kriticky citlivé
na výpadek proudu z centrální sítě. Výpadek sítě nebude tedy představovat žádná specifická
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bezpečnostní rizika. Dieselagregát bude využíván jako náhradní zdroj elektrické energie jednak
k běžnému zabezpečení objektu (nouzové osvětlení apod.) při výpadku sítě, jednak k zajištění
cirkulace chladícího média, případně lokálnímu chlazení některých přístrojů citlivých na zvýšení
teploty. Dieselagregát je dimenzován na výkon 500 kW a bude umístěn uvnitř objektu. Provoz
dieselagregátu bude pouze při výpadku elektrické energie a při zkouškách. Pro výpadky se počítá
provoz do 18 hodin ročně, zkoušky 1x měsíčně po dobu ½ hodiny. Celková doba provozu náhradního
zdroje elektrické energie se předpokládá do 24 hodin/rok.
Podzemní garáže – Kapacita podzemních garáží je plánována na 125 parkovacích stání pro
osobní automobily. Odvod znečištěného vzduchu z garáží bude zajištěn čtyřmi samostatnými
odvodními ventilátory. Návrh byl proveden na hodnotu 300 m3/hod odváděného vzduchu na 1 stání.
Pomocí odtahových ventilátorů z garáží budou emise vyvedeny na střechu objektu. Pro výpočet
rozptylové studie bylo počítáno s výfukovými hlavicemi, kdy s ohledem na vyšší rychlost vzdušiny
dojde ke znečištění širšího území.
V následující tabulce jsou uvedeny charakteristiky bodových zdrojů znečišťování.
Tab. č. 18 Bodové zdroje - charakteristika
Průměr

Počet

komína

provozních

[m]

hodin

15

0,4

3600

120

18

0,8

8760

720

80

18

0,15

24

34560

20

15

0,4

3600

Objemový tok

Teplota spalin

Výška komína

[Nm3/hod]

[°C]

[m]

Kotelna administrativa

1863,5

120

Kotelna laserová hala

5738,5

Název zdroje

Dieselagregát
Podzemní garáže

Emise z kotelny v administrativní budově a v laserové hale byly vypočítány pomocí
garantovaných emisí daných výrobcem hořáků firmy Weishaupt.
Emise z provozu dieselagregátu byly vypočítány pomocí emisních faktorů z vyhlášky
č. 205/2009 Sb., kdy v příloze č. 2 jsou uvedeny emisní faktory pro spalovaní kapalných paliv
v plynových turbínách a pístových spalovacích motorech. Při spalování 1 kg nafty vznikne 1 g TZL,
50 g NOx, 15 g CO a 6 g VOC. Pro vyjádření benzenu byl použit předpoklad, že nafta bude obsahovat
maximálně 1% benzenu a veškeré emise TZL jsou uvažovány jako suspendované částice PM10.
Emise z podzemních garáží byly vyčísleny pro maximální hodinový pohyb 60 osobních aut a
emisních faktorů pro rok 2015, vyjádřených pro EURO 3 a rychlost 50 km/hod. Dále byl použit
předpoklad, že každé auto ujede v areálu garáží maximálně 300 m.
V následující tabulce je uvedeno množství emisí z jednotlivých bodových zdrojů.
Tab. č. 19 Bilance emisí z bodových zdrojů – fátze provozu záměru
Hmotnostní tok škodlivin
[ g/hod ]

Název zdroje

Kotelna
administrativa
Kotelna laserová hala

Suspendované

Oxid dusičitý

Oxid uhelnatý

Benzen

54,5

68,1

-

-

167,7

209,6

-

-
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Hmotnostní tok škodlivin
[ g/hod ]

Název zdroje

Suspendované

Oxid dusičitý

Oxid uhelnatý

Benzen

2084,0

625,2

2,5

33,4

3,4

9,5

0,05

0,009

Dieselagregát
Podzemní garáže

částice PM10

V rámci rozptylové studie byl z těchto zdrojů vyčíslen příspěvek k imisní zátěži pro polutanty
oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen a suspendované částice PM10.
•

Liniové zdroje

Liniové zdroje znečišťování ovzduší jsou charakterizovány zejména související dopravou,
spalovacími motory nákladních automobilů zajišťující zásobování a dále osobních automobilů
přivážející a odvážející zaměstnance a návštěvníky.
Pro výpočet rozptylové studie byl stanoven předpoklad rozpadu dopravy a liniový zdroj byl
rozdělen na dílčí rovné úseky. Tyto části komunikace zahrnuté do výpočtu rozptylové studie jsou
charakterizovány průjezdy dopravních prostředků.
Do výpočtu příspěvku k imisní zátěži v této variantě byly zahrnuty komunikace znázorněné
v Příloze č. 1 - Rozptylová studie.
Emise z liniových zdrojů byly vyčísleny na základě daných pojezdů a pomocí emisních
faktorů vyčíslených pomocí emisí z programu MEFA v.02 a dále lineární extrapolací pro rok 2015.
Program MEFA v.02 vydalo Ministerstvo životního prostředí a tím byly stanoveny jednotné emisní
faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci České republiky provádět vzájemně
porovnatelná hodnocení vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzduší. Program zohledňuje rovněž
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, ale i stárnutí
motorových vozidel.
Pro dopravu z posuzovaného záměru byly vyčísleny emise uvedené v následující tabulce.
Tab. č. 20 Bilance emisí z liniových zdrojů – fáze provozu záměru
NOx

CO

Benzen

PM10

[g/km/hod]

[g/km/hod]

[g/km/hod]

[g/km/hod]

6,351

16,712

0,089

0,071

1,175

3,292

0,018

0,003

5,176

13,419

0,071

0,068

Ulice Pražská

4,706

12,102

0,064

0,067

Ulice Ke Zlatníkům

0,470

1,317

0,007

0,001

Liniové zdroje
Výjezd z areálu, ulice Mezi
křižovatkami
Ulice Zbraslavská směr západ
Ulice Zbraslavská směr
východ
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•

Liniové zdroje – kumulativní vlivy záměru ELI + HiLase + Komer.-admin.-obchod.
centrum

Pro vyhodnocení byly prověřeny i možné kumulace s jinými záměry. V areálu, ve kterém se
bude nacházet Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, je rovněž plánována výstavba objektu
HiLase. Dále je ve středu obce v současnosti budováno nové komerčně-administrativně-obchodní
centrum s náměstím.
Při posouzení vlivu hodnocené stavby Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI byly tedy
uvažovány i kumulativními vlivy výše uvedených záměrů ve fázi provozu.
K vlastní zdrojové a cílové dopravě záměru ELI byly připočteny výhledové intenzity zdrojové
a cílové dopravy záměru HiLase, intenzity zdrojové a cílové dopravy nového komerčněadministrativně-obchodního centra.
Kumulace záměru ve fázích výstavby těchto záměrů se nepředpokládají.
Dále prezentujeme změnu příspěvku k dopravě způsobenou plánovaným záměrem HiLase a
nového komerčně-administrativně-obchodního centra při zohlednění emisí vyvolaných dopravou
související s provozem Mezinárodního výzkumného laserové centra ELI.
Do výpočtu příspěvku k imisní zátěži v této variantě byly zahrnuty komunikace znázorněné
v Příloze č. 1 rozptylové studie.
Emise z liniových zdrojů byly vyčísleny na základě daných pojezdů a pomocí emisních
faktorů vyčíslených pomocí emisí z programu MEFA v.02 a dále lineární extrapolací pro rok 2015.
Pro dopravu z posuzovaného záměru byly vyčísleny následující emise:
Tab. č. 21 Bilance emisí z liniových zdrojů – kumulativní vlivy
NOx

CO

Benzen

PM10

[g/km/hod]

[g/km/hod]

[g/km/hod]

[g/km/hod]

7,820

20,587

0,110

0,087

Ulice Zbraslavská směr západ

4,841

13,565

0,072

0,013

Ulice Zbraslavská směr východ

9,747

25,986

0,138

0,092

10,005

26,710

0,142

0,093

15,857

42,625

0,227

0,132

Ulice K Hodkovicím

5,852

15,915

0,085

0,040

Ulice Ke Zlatníkům

1,434

4,017

0,021

0,004

Liniové zdroje
Výjezd z areálu, ulice Mezi
křižovatkami

Ulice

Pražská

do

křiž.

od

křiž.

K Hodkovicím
Ulice

Pražská

K Hodkovicím

•

Plošné zdroje

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude venkovní parkoviště o 16 parkovacích stání
určené pro zaměstnance, popř. pro návštěvy Fyzikálního ústavu AV ČR. V následující tabulce je
umístění středu parkoviště.
Tab. č. 22 Plošné zdroje - lokalizace
Zdroj
Parkoviště

souřadnice x *

souřadnice y *

souřadnice z

-742264

-1057184

339
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Pozn. k tabulce: K výpočtu byl použit souřadný systém JTSK.

Parkoviště je plánováno pro 16 parkovacích stání. Při maximálně 8 příjezdech/odjezdech za
hodinu byl vyčíslen hmotnostní tok jednotlivých polutantů a to při provozu od 6 do 22 hodin.
Emise z parkoviště byly vyčísleny pomocí definovaného počtu pohybů a dále za předpokladu,
že každé osobní auto ujede po areálu 300 m (v této vzdálenosti jsou zahrnuty i studené starty). Pro
vyčíslení emisí z parkoviště byly využity emisní faktory pro rok 2015, EURO 3 a průměrná rychlost
50 km/hod. V následující tabulce jsou uvedeny emise z tohoto plošného zdroje.
Tab. č. 23 Bilance emisí z plošných zdrojů – fáze provozu záměru
Plošný zdroj
Parkoviště

NO2

CO

Benzen

PM10

[ g/hod ]

[ g/hod ]

[ g/hod ]

[ g/hod ]

0,451

1,264

0,007

0,0012

2. Odpadní vody
Výstavba
Dešťové vody ve fázi výstavby budou svedeny do vsakovacích zemních jímek. Technologické
vody budou spotřebovány beze zbytku. Splaškové vody budou vznikat v mobilních záchodech a budou
odváženy na příslušnou ČOV. Dále budou vznikat splaškové vody použité při osobní hygieně, které
budou odvedeny do kanalizačního řadu zaústěného do kanalizační stoky obce Dolní Břežany.
Případné vody ze stavební jámy budou odčerpávány přes vybudovanou kanalizační přípojku
do kanalizace. Vzhledem k tomu, že jakost těchto vod by mohla být ovlivněna zejména
nerozpuštěnými látkami, případně nepolárními extrahovatelnými látkami z možných úkapů ze
stavební mechanizace, budou odpadní vody před vypuštěním do kanalizace předčištěny pomocí
usazovacích jímek, ve kterých bude zbavena nečistot způsobujících zanesení kanalizace. Kaly budou
následně odváženy na skládku k tomu účelu určenou.
Jakost odpadních vod vypouštěných do kanalizace bude splňovat limity schválené dle
kanalizačního řádu.
Provoz
V obci Dolní Břežany je vybudována splašková kanalizace prakticky pro celé území. V
převážné části se jedná o gravitační stoky, v místech, kde jsou nepříznivé podmínky konfigurace
terénu, je provedena tlaková – čerpaná kanalizace. Splaškové vody jsou svedeny do centrální čistírny
odpadních vod, umístěné na Břežanském potoce poblíž rybníka. Čistírna prošla generální rekonstrukcí
a má kapacitu pro celkový počet ekvivalentních obyvatel 3000, přístavbou dalších nádrží je
rozšiřitelná na 5000 EO. Jedná se o biologickou čistírnu s jemnobublinnou aerací. Vody jsou
vypouštěny do Břežanského potoka.
V Dolních Břežanech není odvedení dešťových vod systémově založeno. Převážně se jedná o
částečná zatrubnění příkopů a vodotečí, převedení meliorací do vodotečí a systém povrchových
příkopů. Dešťová kanalizace je vybudována jen v malém rozsahu. V ostatních lokalitách jsou dešťové
vody odvodněny příkopy do vodoteče případně volně do terénu.
V okolí záměru ELI se nachází vhodné vedení veřejných kanalizačních rozvodů, které budou
využity pro připojení objektu.
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Předpokladem je, že vnitřní kanalizace objektu Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI
bude dělena na splaškovou a dešťovou. Likvidace splaškových a dešťových vod z objektu tedy bude
řešena oddílným systémem, který se v šachtě vně objektu spojí do jednotné kanalizace.
Dešťové odpadní vody
Odtok dešťovách vod z řešeného území Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI byl
bilancován následovně:
Bilance dešť. vod ze střech objektu:
roční srážkový úhrn

600 mm

navrhovaný stav:

administrativa 2 683 m2
laser

5 734 m2

celkem

8 417 m2 = 0,8417 ha

odvodňovaná plocha

0,8417 ha

∅ koef. odtoku

0,85

Roční objem dešť. vod

0,85 x 8 417 x 0,6 = 4 293 m3/rok

Bilance dešť. vod ze zpevněných ploch:
roční srážkový úhrn

600 mm

odvodňovaná plocha

0,465 ha

∅ koef. odtoku

0,85

Roční objem dešť. vod

0,85 x 4 650 x 0,6 = 2 372 m3/rok

Celková bilance dešť. vod odtékajících z areálu záměru ELI:

16 925 m3/rok

Ve stávajícím stavu není dešťová voda v území retenována, veškerá voda odtéká do stávající
veřejné kanalizační sítě. V dotčeném území se nachází již ve stávajícím stavu řada budov a
zpevněných ploch. Zatížení kanalizační sítě dešťovými vodami odtékajícími z území se proto oproti
stávajícímu stavu významně nezvýší.
Nakládání s dešťovými vodami bude řešeno tak, jak je to dnes běžně praktikováno v Dolních
Břežanech, tj. neznečištěná voda ze střech bude likvidována v rámci areálu, např. vsakováním. Voda
ze zpevněných ploch bude odváděna po předčištění přes ORL dešťovou kanalizací do vodoteče
(Břežanský potok). Dle případného stanoveného limitu na odtoku (l/s) bude v dalším stupni projektové
dokumentace projektována areálová retence (povrchová nebo podzemní).
Splaškové odpadní vody
Bilance splaškových vod pro záměr ELI vyplývá z průměrné denní potřeby vody:
-

průměrný denní odtok odpadní vody

34,2 m3/d

-

maximální hodinové odtokové množství

10,26 m3/h

-

roční odtokové množství

10 260 m3/rok

Objekt ELI bude napojen na obecní splaškovou kanalizaci. Stávající obecní ČOV bude
pravděpodobně nedostačující pro objekt ELI. Obec již v současné době projektuje rozšíření této
stávající ČOV. Je předpoklad, že realizace projektu ELI bude podmíněna rozšířením obecní ČOV.
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Odpadní vody z gastroprovozu
Gastroprovoz bude odvodněn samostatným systémem tukové kanalizace, která bude zaústěna
do odlučovače tuků. Odpadní vody se zvýšeným obsahem tuků z kuchyně (ohřívárny) v 1. NP budou
vedeny přes lapač tuků. Vyčištěná voda z odlučovače tuků bude přečerpávána do splaškové
kanalizace. Maximální obsah tuků v předčištěné vodě na odtoku bude splňovat limity kanalizačního
řádu.

Technologická odpadní voda
Podlahy objektu sloužící pro parkování budou konstruovány tak, aby byly odolné proti
působení ropných látek. Tyto podlahy nebudou odkanalizovány.
Zachycení vod s možnou kontaminací ropnými látkami, které vzniknou při mytí garáží, bude
zajištěno speciální technikou, která bude sbírat vodu pomocí vysavačů a akumulovat ji do cisterny.
Následné odstranění odpadu z čištění zajistí v souladu se zákonem o odpadech odborná osoba
oprávněná k nakládání s tímto druhem odpadu, přičemž bude vedena evidence o odstranění tohoto
odpadu.
Technologie laserů žádné odpadní vody neprodukují. Bude využívána jen voda pro účely
chlazení, pravděpodobně formou uzavřeného okruhu napojeného na centrální výměník.
Celkové zatížení kanalizační sítě v souvislosti s provozem záměru ELI
16 925 m3/rok (dešťové vody) + 10 260 m3/rok (splaškové vody)
Celkové zatížení stok pro odvod

=

dešťových a splaškových vod

27 185 m3/rok

Množství vypouštěného znečištění
Jakost vod ze zpevněných ploch, resp. vozidlových komunikací, bude vykazovat především
zvýšené koncentrace ropných látek (NEL) a nerozpuštěných látek (NL).
Vody ze sociálních zařízení odpovídají svým složením běžným komunálním odpadním vodám
a obsahují především biologicky odbouratelné látky. Pro tento typ odpadních vod jsou typické zvýšené
koncentrace BSK5, NH4+, NO3-, NO2-, PO43-. Následující tabulka ukazuje (pouze pro orientaci)
koncentrace hlavních znečišťujících látek ve vodách komunálního charakteru.
Tab. č. 24 Průměrné složení komunálních vod

Ukazatel jakosti vody

Koncentrace

pH

6,5 - 8

CHSK Cr

200 - 350 (mg/l)

BSK 5

150 - 250 (mg/l)

NL

1000 (mg/l)

celkový N

< 30 (mg/l)
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3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a
navazujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících kapitolách jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající
ve fázi výstavby a provozu záměru.

Výstavba
Do fáze výstavby jsou zahrnuty i demolice některých stávajících objektů. Tato kapitola tedy
popisuje jak odpady vznikající při odstranění stávajících objektů, které jsou v kolizi s navrhovanou
stavbou, tak i nakládání s odpady při vlastní výstavbě záměru ELI.
V rámci výstavby budou vznikat zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů, které lze zařadit
do podskupin 08 01, 08 02 a 08 04. V těchto podskupinách mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní
odpady v závislosti na použité technologii a materiálu. Odpady budou shromažďovány v
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a
třísky železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování.
Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích. Z provozu kompresorů mohou
vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady
podskupiny 13 01 - Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a
mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní
oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“ a po
využití jsou odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Předpokladem
je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy (tj. mimo staveniště). Případné
upotřebené oleje vzniklé na staveništi budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném
místě.
Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N,
14 06 03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně předány k
recyklaci či odstranění oprávněné osobě k nakládání s odpady.
V období výstavby budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly,
plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie
„ostatní“). Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10
N, 15 01 11 N) patří do nebezpečných odpadů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a
předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné
nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny, nebo s nimi bude podle jejich povahy
nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
V době výstavby budou dále vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla, filtrační
materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02
02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování
nebezpečného odpadu budou sběrné nádoby. Nebezpečný odpad bude odvážen k odstranění do
spalovny nebezpečných odpadů.
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V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat opotřebované pneumatiky (16 01 03) či
upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16 06 01 N). Akumulátory patří podle zákona
o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v
zákoně upraveno speciálními podmínkami. Vzhledem k tomu, že stavební činnost bude zajišťována
dodavateli, dá se předpokládat, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy. Obměna
pneumatik či výměna nefunkčních autobaterií bude probíhat mimo staveniště.
V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod.
Větší kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního
odpadu skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž
nebezpečné odpady.
Ve významné míře bude vznikat stavební odpad 17 02 01 – dřevo (dřevo ze stropních trámů;
příp. stavební dřevo používané jako bednění). Nakládání s dřevěným odpadem z výstavby (17 02 01)
se předpokládá následovně: Dřevo se přednostně vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno.
Následně bude dřevo nabídnuto k dalšímu využití, např. po štěpkování může dřevo vstupovat do
odpadu ze zeleně (kompost). Pouze v případě nezájmu trhu bude dřevo energeticky využito ve
spalovně.
Z nebezpečných odpadů se ve stavebním (demoličním) odpadu mohou vyskytovat zbytky
izolačních materiálů obsahující dehet (17 03 03 N) a dále stavební a izolační materiály obsahující
azbest, popř. jiné nebezpečné látky (17 06 01 N, 17 06 03 N). Kromě toho jsou za nebezpečný odpad
považovány i ostatní odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do druhu (17 02 04
N). Odpady budou předány oprávněné osobě a uloženy na skládce nebezpečných odpadů.
Objem zeminy z výkopů pro realizaci stavební jámy (17 05 04) bude představovat celkem cca
94 000 m3. Pokud to bude možné, bude část zeminy přednostně využita pro terénní úpravy v okolí
realizovaného záměru. Předpokladem je, že bude možné využít cca 12 000 m3 pro násypy. V případě,
že zeminu nebude možno dále využít, bude uložena na skládku. Z údajů vyplývá, že je nutno odvézt
82 000 m3 zeminy. V tomto stupni projektové dokumentace se prozatím předpokládá uložení na
vybrané skládce v trase jihovýchodní části městského okruhu, nicméně konečný výběr skládky odpadů
bude proveden zhotovitelem stavby.
V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních
mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 N), který by měl být přednostně
dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
Nebezpečný odpad musí být předán pouze oprávněné osobě k jeho odstranění.
V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, je třeba odpad roztřídit
na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu
určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci demoliční činnosti a vlastní realizace stavby bude vznikat také směsný stavební
odpad (17 09 04), který bude shromažďován na staveništi (ve vanových kontejnerech) a následně
recyklován či ukládán na skládku odpadu.
Realizace záměru si vyžádá likvidaci zeleně (20 02 01). Odpad by měl být předáván
specializované firmě k biodegradaci (štěpkování, kompostování).
Odpad z chemických toalet (20 03 04), které budou po nutnou dobu instalovány v době
rekonstrukce v objektu, bude likvidován podle použité technologie, což bude zajišťováno smluvně.
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Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na základě
vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tab. č. 25 Seznam druhů odpadů vznikajících při výstavbě Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI
Kód druhu
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

08 01 12

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

O

08 02 01

Odpadní práškové barvy

O

08 02 02

Vodné kaly obsahující keramické materiály

O

08 02 03

Vodné suspenze obsahující keramické materiály

O

08 04 09

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky

N

08 04 10

Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

O

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O,N

O

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O,N

14 06 02

Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

N

14 06 03

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných
tlakových nádob

N

15 02 02

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

N

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky

N

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O
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Kód druhu
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

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

O

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Povinnosti původců odpadů jsou stanoveny v § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění. Při stavební činnosti musí být používány postupy, které jsou plně v souladu zejména
s požadavky § 10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve
znění pozdějších předpisů, zaměřené na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů.
V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP
k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník
MŽP, 9/2003) a zejména nařízení vlády č. 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který
stanoví pro rok 2012 dosažení 75 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu.
Tuto kvótu také předepisuje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje.
Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude odstraněn v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen
zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.
Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně
využity (recyklovaný stavební odpad, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost
před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám,
které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady
o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a
evidence odpadů ze stavby.
Provoz
V souvislosti s provozem laserů nebudou vznikat žádné specifické odpady. Vznik odpadů
bude spojen především s provozem administrativní části záměru.
Vyřazené akumulátory a baterie mohou být původcem odpadu zařazovány rovněž do skupiny
20 – komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 20 01 34. Baterie a akumulátory patří podle
zákona o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je
v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Pro sběr baterií bude na určeném místě umístěn
kontejner pro jejich sběr (zdarma zajišťuje např. fa Ecobat).
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Drobný odpad převážně z administrativních pracovišť bude zařazován mezi 20 03 01 - směsný
komunální odpad. Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat
tříděním a odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01
02), plasty (20 01 39). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně odlišených nádob umístěných
v místě shromažďování odpadu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech na
směsný komunální odpad umístěných v rámci vyhrazených místností pro uložení odpadu.
Za provozu objektu bude v jednotlivých objektech vznikat upotřebené, nefunkční zářivky a
výbojky (zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Nefunkční zářivky se budou skladovat
v určené místnosti a odvoz k některé z firem zabývajících se odstraněním tohoto odpadu bude
zajišťován dle potřeby. Podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění se povinnost zpětného
odběru vztahuje mj. i na výbojky a zářivky.
Upotřebený toner z tiskáren a kopírovacích zařízení doporučujeme zařadit do druhu 20 01 27
N, nebo 20 01 28 v případě, že nebezpečné látky neobsahuje. Toner bude částečně recyklován
specializovanými firmami. Nakládání s použitými tonery budou zajišťovat oprávněné organizace,
které vydají původci odpadu osvědčení o odstranění.
Při provozu jednotlivých kanceláří budou v důsledku skončení životnosti elektrických a
elektronických zařízení vznikat odpady 20 01 35 N nebo 20 01 36 v závislosti na přítomnosti
nebezpečných látek. Jedná se zejména o upotřebenou výpočetní techniku a audiovizuální techniku. Dle
odpadového zákona patří elektrická a elektronická zařízení mezi vybrané výrobky a po využití se
stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Taková zařízení
budou v první fázi nabídnuta k odprodeji, poté budou zařazena do systému odděleného sběrem
elektroodpadu (odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných
uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném).
Vzhledem k umístění restauračního provozu nakládajícího s potravinami lze očekávat vznik
odpadu - zbytky po vydání teplého jídla a zbytky nechané na talířích (20 01 08 - biologicky
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven). Pro dočasné skladování zbytků potravin a jiných odpadků
podléhajících v teple hnilobným procesům bude vymezen chlazený prostor. Odpad je vhodné odstranit
ve spalovně odpadů.
V lapači tuku bude zachycován tuk ze stravovacích zařízení (20 01 25). Odpad bude předáván
oprávněné osobě k odstranění (nejlépe ve spalovně odpadů). Podrobné nakládání s odpady
z restauračního provozu bude řešeno samostatně provozovatelem restaurace.
Při údržbě zeleně v areálu za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01.
Objemově největší bude tráva z udržovaných trávníků. Odpad by měl být předáván specializované
firmě k biodegradaci (kompostování). Tento odpad je možno umisťovat do jednorázově umístěného
velkoobjemového kontejneru.
Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky.
Tab. č. 26 Seznam druhů odpadů vznikajících při provozu Mezinárodního výzkumného laserového centra
ELI
Kód druhu
odpadu
07 06

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů,
dezinfekčních prostředků a kosmetiky

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O
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Kód druhu
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob

15 02 02

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

N

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02

O

16 06 02

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

N

16 06 04

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

O

16 06 05

Jiné baterie a akumulátory

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

O

20 01 10

Oděvy

O

20 01 11

Textilní materiály

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 01 25

Jedlý olej a tuk

O

20 01 29

Detergenty obsahující nebezpečné látky

N

20 01 30

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

O

20 01 33

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

N

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

O

20 01 35

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod
čísly 20 01 21 a 20 01 23

N

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod
čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O

20 01 39

Plasty

O

20 01 40

Kovy

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

Při údržbě budou nahrazována poškozená zařízení i zařízení, pomůcky a materiály sloužící
k údržbě areálu. Největší množství nebezpečného odpadu předpokládáme obměnou vnitřního osvětlení
(zářivkových trubic).
Odvoz odpadu bude provádět smluvně zajištěná oprávněná osoba (resp. firma) k nakládání s
odpady.
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Při činnosti bude kladen především důraz na prevenci vzniku a využívání odpadů v souladu s
§ 10 a § 11 zákona o odpadech. Snahou musí být přednostní využití odpadů vhodných k úpravě
(recyklaci).
Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu se schváleným Plánem
odpadového hospodářství Středočeského kraje tak, aby splnil všechny relevantní cíle a opatření
v dokumentu obsažené.
Provozovatel je dále povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t
ostatního odpadu zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými
odpady může původce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní
správy.
Shrnutí
Produkci odpadů lze rozdělit na dvě fáze: výstavba a provoz. Přesné množství odpadů z
výstavby a provozu nelze v této fázi rozpracovanosti projektové dokumentace stanovit. Většina těchto
údajů bude známa až po určení zhotovitele stavby a bude vycházet z konkrétně použitých technologií.
Provozovatel záměru (stavby) je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech
nakládání s nimi dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., a v případě produkce více než 50 kg
nebezpečného nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39,
odst. 2.
Odpady lze předat do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné
k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu nebo využití nebo odstranění
určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavce 1 zákona o
odpadech v platném znění.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i
z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.

4. Ostatní
4.1 Hluk
Výstavba
Emisní hlukové charakteristiky posuzovaného záměru lze definovat pro fázi výstavby pomocí
emisních akustických charakteristik jednotlivých zařízení a délky jejich působení.
a) Předpokládaná délka pracovní doby
Při výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku byla uvažována délka pracovní doby 14
hodin (tj. 7-21 h).
b) Emisní parametry strojního vybavení
Vzhledem k tomu, že v současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou
k dispozici ani konkrétní znalosti o použitém strojním vybavení. To znamená, že v akustické studii se
pracuje se vstupními akustickými veličinami, které se však mohou v závislosti na nasazení
konkrétních strojů od sebe lišit. Z tohoto důvodu jsou výpočty stavu akustické situace v okolí stavby
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provedeny jako modelové výpočty pro hladinu akustického tlaku stavebních zařízení, která se
v současnosti na stavbách běžně používají.
Tab. č. 27 Akustické parametry navržených strojů
Akustické parametry - hluk ve vzdálenosti
10 m od zařízení LA, 10 m (dB) nebo akustický výkon LWA (dB)
Název stroje

zařízení
LWA (dB)

LA, 10 m (dB)

Autojeřáb

71

Kolový nakladač

105

Pásové rypadlo

101

Autodomíchávač na podvozku

78

Pneumatické kladivo

115

Motorová řetězová pila

115

Okružní pila

92

Čerpadlo na betonovou směs

81

Nákladní automobil nosnost do 7 t

90

Nákladní automobil TATRA

83

Stavební míchačka

63

Elektrická vrtačka

74

Stavební výtah

59

Věžový jeřáb

55

Provoz
Liniové zdroje hluku ve fázi provozu
Ve fázi provozu bude v území zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru jeho obslužná
automobilová doprava na okolní komunikační síti. Její emisní charakteristiky lze popsat hodnotami
zdrojových funkcí jednotlivých komunikací, které charakterizují akustickou situaci v referenční
vzdálenosti od komunikace (7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu).
V následující tabulce jsou uvedeny zdrojové funkce na komunikacích z dopravy vyvolané
záměrem.
Tab. č. 28 Zdrojové funkce vyvolané zdrojovou a cílovou dopravou záměru
Nejvyšší emisní hodnota
Komunikace

II/101

III/0031

Ulice

Popis úseku

komunikace LAeq,7,5 m [dB]
Den

Noc

Zbraslavská

začátek obce - OK

42,8

35,0

Zbraslavská

mezi OK

50,6

39,8

Ke Zlatníkům

OK - konec obce

39,5

34,7

Pražská

OK - konec obce

50,4

39,8

- E K O L A group, spol. s r.o. -

48

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

Nejvyšší emisní hodnota
Komunikace

III/00315

Ulice

Popis úseku

komunikace LAeq,7,5 m [dB]
Den

Noc

41,8

Jílovská

ulice Ke Zlatníkům - konec obce

Mezi Křižovatkami

OK - ulice Ke Zvoli

53,5

Ke Zvoli

ulice Mezi Křižovatkami - hranice obce

48,4

5. května

vjezd záměru - OK Mezi Křižovatkami

47,7

1

jižní komunikace

52,0

2

východní komunikace

50,4

3

vjezd parkoviště

37,4

Areál ELI

37,7

40,4

Obr. č. 7 Označení jednotlivých úseků komunikací
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Stacionární zdroje hluku ve fázi provozu záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum
ELI
Stacionárními zdroji hluku ve venkovním prostředí jsou výduchy VZT, výduchy
dieselagregátů, výduchy z garáží a další zdroje.
Přesné umístění výduchů není v tomto stupni projektových příprav přesně definováno.
V dalším stupni projektové dokumentace budou tato zařízení (stacionární zdroje hluku) podrobněji
posouzena v rámci akustické studie. Obecně je však možné konstatovat, že tyto zdroje hluku budou
tlumeny tak, aby byl ve venkovním chráněném prostoru okolních staveb dodržen hygienický limit
v denní i noční době.
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4.2 Vibrace
K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních
strojů (kompresory, pažení, pilotáže apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů na
dotčené komunikační síti. Projevy vibrací z těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů
od zdroje.
Vlastní provoz záměru (provoz laserových technologií) nebude zdrojem vibrací, které by
mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vibrace se nepředpokládají a byly by velmi nežádoucí pro provoz
celého zařízení. Proto je objekt navržen jako termálně a mechanicky velmi stabilní tak, aby jakékoli
vnější vibrace (např. kvůli provozu vozidel po přilehlých silnicích apod.) byly tlumeny.
Vliv vibrací z automobilové dopravy záměru či provozních zařízení (např. chladící,
vzduchotechnické jednotky) na okolní zástavbu se nepředpokládá.

4.3 Záření radioaktivní, elektromagnetické
Radonový
index
je
na
většině
zájmového
území
přechodný
(http://mapy.geology.cz/website/new_radon). Doporučená opatření proti pronikání radonu z podloží
do stavby budou řešena v dalším stupni projektové dokumentace ve smyslu normy ČSN 73 0601
Ochrana staveb proti radonu z podloží.
V komplexu se nepředpokládá používání žádných zdrojů radioaktivního záření.
Lasery jsou zdrojem elektromagnetického záření (neionizujícího záření), jehož
charakteristickými vlastnostmi jsou fázová koherence, monochromatičnost, vysoká intenzita a malá
rozbíhavost svazku záření. Laser může záření emitovat nepřetržitě, ve spojitém režimu, nebo v režimu
impulsním, tj. v záblescích trvajících od desetin sekundy do zlomků nanosekundy.
Vně objektu laserové haly se žádné záření nedostane. Bude tomu bránit izolace, která bude
vybrána a podrobněji řešena v dalších stupních projektové dokumentace.

4.4 Doplňující údaje (významné terénní úpravy a zásah do
krajiny)
Pozemek, na kterém je navržen záměr ELI, je rovinatý. Ve finální fázi výstavby budou
provedeny čisté terénní úpravy spočívající v přípravě výškově modelovaného terénu pro realizaci
chodníků, areálových komunikací a ploch zeleně. Terén bude upraven na požadovaný tvar.
Významné terénní úpravy ani zásah do krajiny se nepředpokládají.

5. Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardních stavů, které lze obecně identifikovat, jsou
porucha technologického zařízení, požár, exploze, únik nebezpečných látek, úraz elektrickým
proudem, vzdutí hladin podzemní vody, povodeň či teroristický útok atd.
Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Vzhledem k tomu, že
budovy přímo nesousedí s dalšími objekty, je riziko přenosu požáru malé. Negativním projevem
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požáru pro širší okolí je vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu vznikají
odpadní vody kontaminované směsí hasebných látek a látek vyplavených při hašení.
Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod.
Včasným zásahem lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tuto problematiku je třeba řešit
v manipulačním řádu kanalizace. V objektech nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy.
Výstavba
Během stavby může být podzemní i povrchová voda kontaminována úniky pohonných hmot,
olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit
sanační čerpání, výstavbu norných stěn a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty.
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno
úniky ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.
Provoz
Preventivní opatření
Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní a
manipulační řády. Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat zejména úrazy. Poruchám
technologických zařízení lze zabránit pravidelnou a důkladnou údržbou.
Prevencí dopravních nehod v areálu je dodržování předpisů a dopravního značení.
Protipožární zabezpečení bude zajištěno požárním vodovodním potrubím vedeným do
chráněných prostorů a k hydrantům dle podmínek spec. požární ochrany. Pro případ výpadku proudu
budou instalovány záložní zdroje elektrické energie. V objektu bude použita běžná ochrana před
bleskem a proti přepětí.
Provozovatel dieselagregátu je povinen dodržovat ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona,
zejména zpracovat plán havarijních opatření, který schvaluje příslušný vodoprávní úřad. Uživatel
závadných látek je dále povinen při zacházení s nimi učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do
povrchových nebo podzemních vod či do kanalizace.
Lasery jsou zdrojem elektromagnetického záření. Vně objektu laserové haly se žádné záření
nedostane. Bude tomu zabráněno izolací objektu, která bude vybrána a podrobněji řešena v dalších
stupních projektové dokumentace.
Každá laserová laboratoř v objektu ELI bude mít vlastní provozní řád podle typu laseru.
Obecně jsou bezpečnostní pravidla pro práci s lasery upravena vyhláškou č. 125/1982 Sb., kterou se
stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce s lasery.
Lasery v ELI budou třídy IV., resp. silnější. Přístup do laserových laboratoří budou mít jen
pracovníci, kteří budou před tím absolvovat bezpečnostní testy a budou mít zdravotní (oční) prohlídku,
přístup do laboratoří bude přes elektronickou kartu.
Následná opatření
Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád. Při úniku nebezpečných
látek je nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do kanalizace, v opačném případě
pak co nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace.
Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor
apod.).
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ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
1. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability je dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu.
Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění je vytvoření
funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné míře zahrnula existující
přírodní lokality a zajistila jejich vhodný management.

V zájmovém území dotčeném záměrem se nenachází žádný prvek územního systému
ekologické stability.

2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné
prvky, památné stromy
V řešeném území nejsou zvláště chráněná území přírody a krajiny ani přírodní parky ve
smyslu § 14 zákona č. 114/92 Sb. Na severozápadní a na jihozápadní okraj obce Dolní Břežany
navazují přírodní rezervace. Jedná se o přírodní rezervaci Šance na pravém svahu hluboce zaříznutého
údolí dolního toku Břežanského potoka. Byla vyhlášena v roce 1982 (116,81 ha; k.ú. Cholupice,
Zbraslav, Modřany). Přírodní rezervace Zvolská Homole chrání výrazný skalní útvar na pravém břehu
Vltavy na soutoku Jarovského potoka s Vltavou a skalní partie směrem k Vranému včetně části
vrcholové plošiny. Byla vyhlášena v roce 1989 (47,22 ha; k.ú. Zvole).
V zájmovém území se nenachází žádný registrovaný VKP ani VKP daný ze zákona č.
114/1992, Sb. Rovněž se v areálu záměru nenacházejí žádné památné stromy.

3. NATURA
NATURA 2000 je definována (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) jako celistvá evropská soustava území
se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu
rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je
NATURA 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluví ochranu nebo jsou
chráněny jako zvláště chráněné území.

V zájmovém území záměru se nenachází žádná ptačí oblast či evropsky významná lokalita.
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29. 07. 2009 (č.j. SZ-120111/2009/KUSK2) nebude mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Záměr přímo nezasahuje na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Západně od
Dolních Břežan se rozkládá evropsky významná lokalita CZ0213779 Břežanské údolí (s rozlohou cca
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497 ha), která zaujímá zalesněná údolí na dolním toku Břežanského potoka a dalších dvou menších
vodotečí. Předmětem ochrany je přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria).
Zamýšlený záměr je od hranice uvedené evropsky významné lokality vzdálen cca 300 m.
Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru se nepředpokládá významné ovlivnění uvedené evropsky
významné lokality.

4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Dolní Břežany leží na jižním okraji hlavního města Prahy, na výšině sevřené tokem Vltavy a
potoka Zalužanka (Břežanský potok), jenž protéká obcí. O poloze místa napovídá již jeho název
Břežany, který znamenal ves lidí, žijících na břehu.
O vzniku, osídlení a majitelích ranně středověké vsi nejsou zachovány žádné písemné zprávy
ani dostatek archeologických nálezů. Někdy v 5. století před n.l. se objevují na území Keltové, asi od
poloviny 2. století před n.l. počínají na vrchu Hradiště budovat keltské oppidium o konečné rozloze
170 ha. Jeho valy byly 9 km dlouhé a uzavíraly vrchy Hradiště a Šance, oddělené hlubokým
Břežanským dolem.
První písemná zmínka o Břežanech pochází z roku 1332, kdy je koupil pražský patricij
Menhart Olbramovič. Tvrz stála na místě dnešního zámku, její součástí byla i věž, nacházející se dnes
v západním průčelí zámku nad vstupní branou. Část zbylého zdiva tvrze je též obsažena v přilehlém
západním křídle, vlevo od vchodu do zámku.
Roku 1356 získal Břežany od pražských měšťanů klášter zbraslavský, jemuž náležely až do
husitských revolucí. V roce 1420 dobyli Břežany táborité v čele s Janem Žižkou z Trocnova.
V roce 1436 zastavil císař Zikmund břežanský statek Janu Benedetovi z Nečtin. Od roku 1527
byl majitelem Břežan Jan Starší z Valdštejna. Roku 1585 získala Břežany Magdalena Voděradská
z Hrušova. Roku 1627 koupil břežanský statek Pavel Michna z Vacínova a připojil k němu i Libeň. V
roce 1715 koupil Břežany pražský arcibiskup František Ferdinand a připojil břežanské panství k
panství Arcibiskupství pražského. Od té doby náležely Dolní Břežany pražskému arcibiskupství
nepřetržitě až do roku 1945.
Od roku 1949 až do 1959 užívalo zámek ministerstvo zemědělství, v tomto období zde bylo
zřízeno školící středisko. Od listopadu 1959 asi do roku 1960 užívalo zámek ministerstvo národní
obrany, dále pak od roku 1960 až do 1992 užívalo zámek ministerstvo vnitra. Zámek byl v rámci
restitucí navrácen církvi římskokatolické. V současné době se plánuje jeho rozsáhlá rekonstrukce a
přestavba na Domov pokojného stáří. (http://dolnibrezany.cz/obrezanech/historie/)

Na území obce Dolní Břežany se nachází významná archeologická památka – hradiště nad
Závistí. Ostroh nad Vltavou a Břežanským potokem byl osídlen již v době kamenné. Na začátku doby
laténské kolem roku 500 př. n. l. zde bylo založeno keltské oppidum (město) o rozloze 170 ha, největší
u nás. Hradiště nad Závistí má vyhlášené ochranné pásmo, které zasahuje významnou část k. ú. Lhota.
Zámek v Dolních Břežanech – původně renesanční (z doby okolo roku 1600) čtyřkřídlý,
dvoupatrový, kolem čtvercového dvora, v západním průčelí s hranolovou věží s lucernou, okna
renesanční, sdružená. V letech 1885-87 přistavěna pseudorománská kaple sv. Máří Magdaleny. V
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průjezdu zámku nástropní štuková výzdoba z konce 17. století. V roce 1901 upraveno vnitřní nádvoří
a přistavěna lodžie.
Kulturní památkou chráněnou zákonem zůstává i část zámeckého parku za renesančním
zámkem. Jedná se o velký park o rozloze 4 ha.
V obcí Dolní Břežany se nacházejí následující plastiky: ukřižovaný s Máří Magdalenou, Sv.
Jan Nepomucký, Sv. Metoděj a Sv. Vojtěch. (http://dolnibrezany.cz/obrezanech/pamatky/)

5. Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Administrativní území obce Dolní Břežany má rozlohu 1066 ha a tvoří jej dvě katastrální
území (Dolní Břežany a Lhota u Dolních Břežan). Obec je tvořena čtyřmi sídly: Dolní Břežany, Lhota,
Jarov a Zálepy.
Zájmové území záměru ELI se nachází na území obce Dolní Břežany, v k.ú. Dolní Břežany.
Dolní Břežany bezprostředně navazují na hl. m. Prahu a zároveň jsou přirozeným spádovým
centrem pro osídlení na terase nad Vltavským údolím. Tento sídelní pás zahrnuje sídla Ohrobec,
Zvole, Březová a Oleško. Dolní Břežany jsou centrem i pro sousední obec Zlatníky-Hodkovice
(vzdálené cca 1 km) a osadu Libeň obce Libeř (vzdálenou cca 2 km). Lze předpokládat i částečný spád
blízkého sídla Točná na území Prahy, které má do Dolních Břežany lepší dostupnost než do Komořan.
V širších souvislostech lze považovat Dolní Břežany za součást mikroregionu Jesenice.
Správní obvod této obce s pověřeným obecním úřadem zahrnuje obce: Březová-Oleško, Dolní
Břežany, Jesenice, Ohrobec, Psáry, Vestec, Zlatníky-Hodkovice a Zvole.
Toto území je zřejmě nejvýznamnějším rozvojovým územím na obvodě hl. m. Prahy. Dolní
Břežany a Průhonice jsou přirozenými subcentry tohoto území.
Z hlediska dopravních vazeb leží Dolní Břežany na trase silnice II/101, která umožňuje přes
most ve Zbraslavi propojení vltavských břehů. Východním směrem tato trasa umožňuje spojení s
mikroregionálním centrem Jesenicí.

Dolní Břežany překročily ve třicátých letech dvacátého století počet 1000 obyvatel. V
poválečném období vývoj počtu obyvatel v podstatě stagnoval a v osmdesátých letech dokonce klesl.
Od konce minulého století však dochází k výraznému nárůstu. Celkově je ve vztahu k možnému
rozvoji obce odhadována možnost zvýšení počtu obyvatel v obci až na cca 4 000.
Na území obce Dolní Břežany bylo k 31. 12 roku 2008 evidováno 2 681 obyvatel.
Tab. č. 29 Statistika vývoje obyvatel v Dolních Břežanech v letech 1970 – 2007
Rok

D. Břežany

Lhota

Celkem

1970

827

228

1055

1980

908

194

1102

1991

860

185

1045

2001

-

-

1512
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Rok

D. Břežany

Lhota

Celkem

2003

-

-

1790

2005

-

-

2250

2007

-

-

2485

Zdroj: http://dolnibrezany.cz/obrezanech/demografie/

6. Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území
Řešené pozemky záměru ELI jsou v areálu brownfields, který projde kompletní regenerací na
základě komplexního urbanistického řešení.
V současnosti se na řešených pozemcích nacházejí stavby zemědělského a skladovacího
charakteru, garáže (plechové a dřevěné konstrukce), buňkoviště, manipulační dvůr pro staveniště,
skladiště dřeva a asfaltové a štěrkové plochy. Zeleň je na pozemcích zastoupena malým procentem
travních ploch v jihozápadní části pozemku a nekultivovanou vzrostlou zelení v kombinaci s keři
v severozápadní části.
Vzhledem k charakteru stávajícího využití areálu nelze vyloučit výskyt kontaminované
zeminy, případně kontaminovaných stavebních hmot. V rámci odstranění staveb a přípravy území pro
stavbu bude proto nezbytné prověřit specializovanou firmou výskyt kontaminací.
Případná dekontaminace území bude v rámci demolic a přípravy území pro stavbu řešena
specializovanou firmou. Při demolicích se bude postupovat tak, aby nedošlo k možnému lokálnímu
znečištění horninového prostředí.
Plánovaný záměr tedy bude realizován na pozemcích dekontaminovaných, bez starých
ekologických zátěží.

7. Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
je součástí přílohy H oznámení.
Záměr se z hlediska platného územního plánu obce Dolní Břežany nachází částečně na
funkční ploše povolující uvedené využití navrhované stavby a částečně na ploše, jejíž funkční využití
je předmětem projednávané Změny č. 1 územního plánu obce Dolní Břežany. Po schválení této změny
územního plánu obce Dolní Břežany tak bude záměr plně v souladu s územně plánovací dokumentací
obce.

- E K O L A group, spol. s r.o. -

55

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
1. Ovzduší
Klima
Dle Atlasu podnebí ČSR je území obce Dolní Břežany řazeno do klimatické oblasti B – mírně
teplé, podoblasti mírně suché, okrsku B2 – mírně teplého, mírně suchého, převážně s mírnou zimou.
Základní charakteristika klima
Průměrný počet letních dnů v roce:

40 – 50

Průměrný počet ledových dnů v roce:

30 - 40

Průměrný počet mrazových dnů:

100 - 110

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více v roce:

90

Průměrný počet dnů se srážkami 10 mm a více v roce:

12,5

Průměrný počet dnů se sněžením v roce:

30 – 40

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou v roce:

40

Relativní četnost směrů a síly větru v létě:

převládají Z a SZ větry

Relativní četnost směrů a síly větru v zimě:

převládají Z a JZ větry, SZ a J

Relativní četnost směrů a síly větru v roce:

převládají Z, JZ a SZ větry

Průměrný počet jasných dnů v roce:

40 – 50

Průměrný počet zamračených dnů v roce:

120 – 130

Průměrný roční úhrn srážek:

550 – 550 mm

Průměrné trvání slunečního svitu:

1 800 hodin

Průměrná teplota vzduchu:

8 °C

Klasifikace meteorologických situací pro potřeby rozptylových studií se provádí podle
stability mezní vrstvy atmosféry. Stabilitní klasifikace Českého hydrometeorologického ústavu
rozeznává pět tříd stability. Tato větrná růžice je platná ve výšce 10 m nad zemí a četnosti
jednotlivých směrů větrů jsou uvedeny v procentech.
Tab. č. 30 Větrná růžice – Praha 4 - Komořany (ČHMÚ)
m.s-1

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

součet

1,7

5,15

2,98

3,33

2,81

5,46

12,26

5,81

5,09

20,02

62,91

5,0

3,54

1,00

1,62

1,16

4,79

9,45

5,85

4,07

31,48

11,0

0,30

0,03

0,04

0,03

0,74

1,30

2,34

0,83

5,61
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m.s-1

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

součet

součet

8,99

4,01

4,99

4,00

10,99

23,01

14,00

9,99

20,02

100,00

Kvalita ovzduší
Informace o kvalitě ovzduší v konkrétní lokalitě lze získat pomocí imisního monitoringu. Pro
získání reprezentativních údajů o imisní zátěži je ale za účelem vyšší přesnosti standardně využívána
kombinace výsledků imisního monitoringu s modelovými výpočty imisní zátěže. Pro hrubé posouzení
stavu ovzduší v dané lokalitě je možné vyjít z měření imisních koncentrací na nejbližších stanicích.
Pro popsání současného stavu bylo použito údajů z tabelárních ročenek Českého
hydrometeorologického úřadů pro roky 2006, 2007 a 2008.
Nejbližší měřící stanice monitorující NO2, CO, suspendované částice PM10 a benzen,
začleněné do AIM ČHMÚ (Automatický Imisní Monitoring Českého hydrometeorologického ústavu)
leží v Praze 4 - Bráníku (kód stanice ČHMÚ 773), v Praze 4 - Libuš (kód stanice ČHMÚ 774) ,
v Berouně (kód stanice ČHMÚ 1140) a v Ondřejově (kód stanice ČHMÚ 1108).
Z tabelárních ročenek byla čerpána následující data, která popisují stávající imisní situaci
v okolí posuzovaného záměru.
Tab. č. 31 Oxid dusičitý – NO2
měřený ukazatel

Praha 4 - Bráník

Praha 4 - Libuš

Beroun

Ondřejov

kód stanice

ČHMÚ 773

ČHMÚ 774

ČHMÚ 1140

ČHMÚ 1108

maximální hodinová

143,1 µg.m-3

143,5 µg.m-3

143,5 µg.m-3

94,1 µg.m-3

naměřeno 26.7.2006

naměřeno 2.2.2006

naměřeno 13.3.2006

naměřeno 2.2.2006

40,6 µg.m-3

26,3 µg.m-3

38,3 µg.m-3

14,0 µg.m-3

136,6 µg.m-3

104,3 µg.m-3

122,2 µg.m-3

51,5 µg.m-3

naměřeno 23.4.2007

naměřeno 27.3.2007

naměřeno 2.4.2007

naměřeno 1.11.2007

35,5 µg.m-3

20,9 µg.m-3

31,9 µg.m-3

10,0 µg.m-3

139,5 µg.m-3

126,3 µg.m-3

122,2 µg.m-3

67,5 µg.m-3

naměřeno 9.1.2008

naměřeno 14.1.2008

naměřeno 14.3.2008

naměřeno 11.2.2008

33,2 µg.m-3

20,7 µg.m-3

33,3 µg.m-3

10,3 µg.m-3

Rok

koncentrace
2006
průměrná roční
koncentrace
maximální hodinová
koncentrace
2007
průměrná roční
koncentrace
maximální hodinová
koncentrace
2008
průměrná roční
koncentrace

Tab. č. 32 Oxid uhelnatý – CO
měřený ukazatel

Praha 4 - Libuš

Beroun

ČHMÚ 774

ČHMÚ 1140

2237,3 µg.m-3 naměřeno 30.1.2006

2856,7 µg.m-3 naměřeno 3.2.2006

510,4µg.m-3

860,7 µg.m-3

Rok
kód stanice
maximální hodinová koncentrace
2006
průměrná roční koncentrace
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měřený ukazatel

Praha 4 - Libuš

Beroun

ČHMÚ 774

ČHMÚ 1140

Rok
kód stanice

-3

maximální hodinová koncentrace

1257,2 µg.m naměřeno 19.12.2007

3183,9 µg.m-3 naměřeno 10.12.2007

422,7 µg.m-3

728,8 µg.m-3

1719,7 µg.m-3 naměřeno 14.1.2008

2463,6 µg.m-3 naměřeno 9.1.2008

546,5 µg.m-3

743,7 µg.m-3

2007
průměrná roční koncentrace
maximální hodinová koncentrace
2008
průměrná roční koncentrace

Tab. č. 33 Suspendované částice - PM10
měřený ukazatel

Praha 4 - Bráník

Praha 4 - Libuš

Beroun

ČHMÚ 773

ČHMÚ 774

ČHMÚ 1140

253,0 µg.m-3 naměřeno

294,4 µg.m-3 naměřeno

315,0 µg.m-3 naměřeno

30.1.2006

30.1.2006

2.2.2006

32,9 µg.m-3

32,9 µg.m-3

44,2 µg.m-3

363,0 µg.m-3 naměřeno

396,6 µg.m-3 naměřeno

390,0 µg.m-3 naměřeno

24.3.2007

24.3.2007

24.3.2007

25,2 µg.m-3

26,1 µg.m-3

34,3 µg.m-3

169,5 µg.m-3 naměřeno

212,0 µg.m-3 naměřeno

12.2.2008

1.1.2008

23,7 µg.m-3

30,3 µg.m-3

Rok
kód stanice
maximální denní
koncentrace
2005
průměrná roční
koncentrace
maximální denní
koncentrace
2006
průměrná roční
koncentrace
maximální denní
koncentrace

neměřeno

2007
průměrná roční
koncentrace

nestanovena

Tab. č. 34 Benzen
měřený ukazatel

Praha 4 - Bráník

Rok
kód stanice

ČHMÚ 773

maximální hodinová koncentrace

11,5 µg.m-3 naměřeno 30.1.2006

2006
průměrná roční koncentrace

1,3 µg.m-3

maximální hodinová koncentrace

neměřeno

2007
průměrná roční koncentrace

nestanovena

maximální hodinová koncentrace

7,7 µg.m-3 naměřeno 12.2.2008

2008
0,8 µg.m-3

průměrná roční koncentrace
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2.Voda
Povrchová voda
Celé území spadá do povodí Labe. Územím Dolních Břežan protékají východozápadním
směrem dva potoky – Břežanský a Mlýnský. Břežanský potok má několik pramenů v zastavěném
území Dolních Břežan, které se ještě v sídle slévají a poté potok teče přibližně západním až
severozápadním směrem lesnatým Břežanským údolím. Po cca 2 km tvoří zároveň administrativní
hranici obce a vlévá se jako pravostranný přítok do Vltavy. Mlýnský potok pramení v zastavěném
území Lhoty a teče cca 3 km západním směrem lesnatým Károvským údolím k Vltavě, do níž se
vlévá. Mlýnský potok má jeden bezejmenný levostranný přítok, který na území obce pramení a
zároveň se i do Mlýnského potoka na území obce vlévá.
Na území obce se nachází několik rybníků a nádrží. V sídle Dolní Břežany jsou čtyři vodní
plochy, z nich největší je rybník Pazderák na východním okraji sídla (napájen je vodotečí přitékající z
území sousedních Zlatníků). Další malá nádrž je na návsi ve Lhotě. Mimo sídla se žádné další vodní
plochy v administrativním území obce nevyskytují.
Záměr neleží v záplavovém území. Lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV) ani v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod
(PHO). Záměr se nenachází ve zranitelné oblasti vod.
Podzemní voda
Pro zájmové území byla zpracována společností Ingeo (RNDr. Vladimír Kracík) v dubnu roku
2009 Závěrečná zpráva předběžného inženýrsko-geologického průzkumu. Následující text je výtahem
z této zprávy.
Hladina podzemní vody nebyla zastižena v žádném z průzkumných vrtů hlubokých shodně
8,0 m.
Možnosti vsaku srážek a proudění podzemní vody v zeminách pokryvných útvarů ovlivňuje v
zájmovém území vedle morfologie terénu též jejich propustnost.
Propustnost navážek při povrchu terénu je proměnlivá, závisí na materiálovém složení a
ulehlosti. Naproti tomu propustnost všech hlouběji zastižených jílů je velmi nízká.
V horninách skalního podkladu lze očekávat významnější oběh podzemní vody ve větších
hloubkách (pukliny pásma povrchového rozvolnění mají jílovou výplň, hlouběji jsou těsně sepnuté), a
to zejména v okolí výraznějších tektonických poruch.

3. Půda
Podle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené záměrem zařazeny jako zastavěná
plocha a nádvoří. Uvedené pozemky nepatří do zemědělského půdního fondu, ani k pozemkům
určeným k plnění funkcí lesa.
Základová půda se v rozsahu uvažovaného záměru podstatně mění místo od místa. Navážky,
místy nepříznivých a obtížně určitelných vlastností, pokrývají celé zájmové území v proměnlivé
zastižené mocnosti 0,6 až 3,0 m.
Zeminy v přirozeném uložení jsou plošně i hloubkově značně variabilní nejen typově, ale
především hodnotami svých charakteristik.
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Na základě zhodnocení geologických poměrů s přihlédnutím k makroskopickému popisu
zemin a hornin a výsledkům laboratorních rozborů a zkoušek zemin byly v zájmovém území
vyčleněny a ve smyslu ČSN 73 1001 (Základová půda pod plošnými základy) zatříděny následující
typy základových půd:
- navážky - různorodého materiálu a původu, lokálně živičný povrch zpevněných
ploch,
v různém poměru a nepravidelném střídání pak hlíny, písky, jíly a jako nejčastější příměsi jsou
v různém podílu přítomny drcené kamenivo, úlomky břidlic, úlomky cihel, dráty apod.
Navážky zastižené průzkumnými vrty jsou hodnoceny jako ulehlé. K přímému zakládání
nevhodné, řazeny do skupiny Y.
- jíl písčitý - měkké, tuhé a pevné konzistence. Místy příměs úlomků břidlice. Třída F4 CS.
- jíl málo plastický - tuhé, pevné a tvrdé konzistence. Místy příměs drobných vápnitých
konkrecí či úlomků břidlice. Třída F6 CL.
- jíl středně plastický - tuhé a pevné konzistence. Místy příměs úlomků břidlice. Třída F6 CI.
- jíl štěrkovitý - pevné konzistence. Třída F2 CG.
- štěrk jílovitý - ulehlý, 50-70 % úlomků břidlice s jílovou výplní. Třída G5 CG.
- břidlice - tence deskovitě vrstevnatá, silně rozpukaná; a) zvětralá - třída R5, b) slabě zvětralá
- třída R 4, c) navětralá - třída R 3.
- prachovec - laminovaný až tence deskovitě vrstevnatý, silně rozpukaný; a) silně zvětralý až
rozložený - třída R 6, b) zvětralý - třída R 5.

4. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků:
Provincie:

Česká Vysočina

Soustava (subprovincie):

Poberounská soustava

Oblast:

Brdská oblast

Celek:

Pražská plošina

Geomorfologii západní části území Dolních Bžežan významně ovlivňují dva potoky, které ač
jsou v současnosti nevýznamné, v minulosti výrazně modelovaly terén a vytvořily hluboká údolí s
poměrně příkrými svahy (často skalnatými), které spadají k těmto vodotečím a také k vltavskému
údolí. Východní část území je spíše rovinatá, jen s malými vyvýšeninami a celá je ukloněna k
jihozápadu až severozápadu.
Nejnižší bod 218 m n. m. se nachází v severozápadním cípu území (v korytě Břežanského
potoka při výtoku z území), nevyšší bod 385 m n. m. na jihovýchodní hranici k. ú. Dolní Břežany, ve
svahu kopce Na rovném. Maximální výškový rozdíl území je 167 m.
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Geologické poměry
Z geologického hlediska je území obce Dolní Břežany poměrně jednotné. V geologické stavbě
dominuje na většině území paleozoikum, zastoupené souvrstvími ordoviku (břidlice, pískovce,
křemence). Pouze do západní části území důsledkem tektonického zlomu zasahuje jílovské pásmo
stlačených vyvřelin proterozoického stáří (metabazity i granodiority), v údolí Vltavy pokryté spraší,
sprašovými hlínami, svahovinami a menšími plochami terasovitých štěrkopísků a hrubé suti.
V území obce Dolní Břežany se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, dobývací
prostory či sesuvná území. V území Dolních Břežan se vyskytuje lokalita s poddolováním (název
Lhota-Hradiště). Jedná se o pozůstatky staré těžby rud neznámého stáří.
Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole Oznámení záměru, byla pro zájmové území
zpracována společností Ingeo (RNDr. Vladimír Kracík) v dubnu roku 2009 Závěrečná zpráva
předběžného inženýrsko-geologického průzkumu. Následující text je výtahem z této zprávy.
Z regionálně-geologického hlediska leží zájmové území v jihovýchodní části barrandienského
svrchního proterozoika. Skalní podklad zájmového území představují horniny pospilitového stupně
tzv. Štěchovické skupiny proterozoika. Ta je charakterizována střídáním drob, prachovců a břidlic.
V zájmovém území je skalní podloží tvořeno břidlicemi a prachovci. Pokryvné útvary
představují jíly málo až středně plastické a jíly písčité, s proměnlivou příměsí úlomků břidlice. Při
vyšším podílu úlomků jsou klasifikovány jako jíly štěrkovité, event. až štěrky jílovité. Prakticky v celé
ploše zájmového území jsou při povrchu terénu navážky, různého původu a materiálového složení.
Základové poměry na lokalitě lze klasifikovat ve smyslu čl. 20. b) ČSN 73 1001 (Základová
půda pod plošnými základy) jako složité.
V zájmovém území byly nově odvrtány čtyři průzkumné vrty označené J1 až J4 firmou Jiří
Kadleček, Dubá (viz následující obrázek). Vrtání bylo provedeno jednoduchou jádrovkou osazenou
roubíkovou korunkou o řezném průměru 156 mm bez použití vrtného výplachu. Hloubka jednotlivých
vrtů byla shodně 8,0 m, celková odvrtaná metráž tedy činí 32,0 bm.
Obr. č. 8 Situace s vyznačením míst průzkumných vrtů J1 – J4

Zdroj: Závěrečná zpráva předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (Ingeo, 2009)
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V prostoru průzkumného vrtu J1 je podloží tvořeno silně zvětralým až rozloženým
prachovcem, nabývajícím svrchu charakteru soudržné, jemnozrnné, prachovitojílovité zeminy v
konzistenci pevné až tvrdé. Jedná se o charakteristickou polohu velmi hluboce zvětralých
algonkických prachovců, často s výrazně načervenale hnědou barvou. Vrt J1 zastihl tento prachovec
hlouběji současně též v barvě světle šedohnědé. Z nově odvrtaných průzkumných vrtů zastihly horniny
skalního podkladu pouze vrty J1 a J2, a to v hloubkách 6,6 m, resp. 7,6 m (viz přílohy č. 3 a 6), vrty J3
a J4, oba při hloubce 8,0 m skalní podklad nezastihly.
Pokryvné útvary jsou v celé ploše zájmového území při povrchu terénu tvořeny navážkami.
Tab. č. 35 Mocnost navážek zjištěná průzkumnými vrty
Označení průzkumného vrtu

Mocnost zastižené navážky

J1

3,00 m

J2

1,00 m

J3

1,50 m

J4

0,60 m

Pokryvné útvary jsou různého původu a materiálového složení. Tvoří je lokálně živičný
povrch zpevněných ploch, v různém poměru a nepravidelném střídání pak hlíny, písky, jíly a jako
nejčastější příměsi jsou v různém podílu přítomny drcené kamenivo, úlomky břidlic, úlomky cihel,
dráty apod. Navážky zastižené průzkumnými vrty jsou hodnoceny jako ulehlé.
Ze zemin pokryvných útvarů v přirozeném uložení představují jejich významnou součást
eolické sprašové hlíny. Byly zastiženy vrty J1 a J2 v odstínech a kombinacích barev béžové, hnědé a
šedé a jsou klasifikovány jako jíl s nízkou a jíl se střední plasticitou, v tuhé a pevné konzistenci,
lokálně s příměsí drobných vápnitých konkrecí.
Druhou významnou a poněkud širší skupinu zemin v přirozeném uložení tvoří deluviální
sedimenty, které byly zastiženy prakticky všemi průzkumnými vrty. Klasifikovány jsou jako jíl
písčitý, zastižen byl v odstínech a kombinacích barev hnědé, šedé, rezavé a okrové, v konzistencích
měkké, tuhé a pevné, místy s příměsí úlomků břidlice.
Dalšími zeminami představujícími významnou součást deluviálních sedimentů jsou jíl s
nízkou a jíl se střední plasticitou, zastižené v odstínech a kombinacích barev hnědé, šedé, červené,
rezavé a okrové, v tuhé, pevné, event. až tvrdé konzistenci, lokálně s příměsí drobných úlomků
břidlice.
Při vyšším podílu úlomků jsou jíly klasifikovány jako jíl štěrkovitý (pevný), event. až štěrk
jílovitý (ulehlý). Zastiženy byly v malé míře vrty J2 a J3.
Celková mocnost pokryvných útvarů v prostoru vrtů J1 a J2 je 6,6 m, resp. 7,6 m, v prostoru
vrtů J3 a J4 přesahuje 8,0 m - hloubka vrtů (viz přílohy č. 3 a 6)

Hydrogeologické poměry
Posuzované území náleží do hydrogeologického rajónu 6250 - Proterozoikum a paleozoikum
v povodí přítoků Vltavy. Litologie rajónu je zastoupena drobami a břidlicemi. Hladina podzemních vod
je volná, propustnost puklinová, transmisivita nízká (< 1. 10-4 m2/s).
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Možnosti vsaku srážek a proudění podzemní vody v zeminách pokryvných útvarů ovlivňuje v
zájmovém území vedle morfologie terénu též jejich propustnost. Propustnost navážek při povrchu
terénu je proměnlivá, závisí na materiálovém složení a ulehlosti. Naproti tomu propustnost všech
hlouběji zastižených jílů je velmi nízká.
V horninách skalního podkladu lze očekávat významnější oběh podzemní vody ve větších
hloubkách (pukliny pásma povrchového rozvolnění mají jílovou výplň, hlouběji jsou těsně sepnuté), a
to zejména v okolí výraznějších tektonických poruch.

5. Flóra
Biogeografické začlenění
Území obce Dolní Břežany spadá do biogeografické podprovincie Hercynské a dvou
biogeografických regionů. Východní část území leží v regionu 1.5 Českobrodském, západní část
území v regionu 1.20 Slapském.
Biota vltavského údolí byla těžce poškozena výstavbou přehrad, na ostatním území dnes
dominuje orná půda, v lesích kulturní bory a smrčiny. Širší okolí kaňonu Vltavy, ač dodnes dosti
lesnaté, bylo osídleno již od mladší doby bronzové, naproti tomu pahorkatinné oblasti až od
středověku. V 10.-13. století došlo však ke značnému odlesnění. Místy byly vybudovány menší
rybníčky. Výrazným zásahem do přírody bioregionu byla výstavba soustavy údolních přehrad v
kaňonu Vltavy, která zničila značnou část vegetační mozaiky. Ve zbytcích lesů na svazích kaňonu je
zachována přirozená vegetace na řadě míst, avšak i zde podobně jako ve většině lesních porostů na
přiléhajících plošinách, se nacházejí lignikultury smrku a borovice.
Potenciální přirozená vegetace
Pod pojmem “potenciální přirozená vegetace” se rozumí taková vegetace, která by pokrývala
území v případě, že by nebylo ovlivněno činností člověka.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují v zájmovém
území obce Dolní Břežany potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio-Betuletum) a v
západní části území (v pásu podél pravého břehu Vltavy) pak mochnové doubravy (Potentillo albaeQuercetum).

Aktuální vegetace
Na lokalitě byl proveden orientační botanický a dendrologický průzkum se zaměřením na
případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle Přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění. Průzkum proběhl celkem dvakrát, a to v období zahrnující letní aspekt (začátek července a
začátek srpna 2009).
Zájmové území se nachází v areálu brownfields. V současnosti se na řešených pozemcích
nacházejí stavby zemědělského a skladovacího charakteru, garáže (plechové a dřevěné konstrukce),
buňkoviště, manipulační dvůr pro staveniště, skladiště dřeva a asfaltové a štěrkové plochy. Zeleň je na
pozemcích zastoupena malým procentem travních ploch v jihozápadní části pozemku a
nekultivovanou vzrostlou zelení v kombinaci s keři v severozápadní části území.
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Zájmové území se nachází v prostředí člověkem zcela pozměněném s omezeným výskytem
bylinné a dřevinné vegetace. V řešeném území se vyskytují převážně zpevněné plochy. Lokalita je
charakteristická přítomností vegetace bez větší floristické hodnoty, především jde o ruderální a
nitrofilní druhy.
Následující tabulky uvádí přehled zaznamenaných druhů dřevin a bylin v zájmovém území
během průzkumů.
Tab. č. 36 Přehled zjištěných druhů bylin v zájmovém území
Název druhu
latinsky

česky

Achillea millefolium L.

řebříček obecný

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Amaranthus powellii S.Watson

laskavec zelenoklasý

Arctium tomentosum Mill.

lopuch plstnatý

Armoracia rusticana Gaert.,Meyer

křen selský

Arrhenatherum elatius (L.)

ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Atriplex sagittata Borkh.

lebeda lesklá

Bromus erectus Huds.

sveřep vzpřímený

Bromus hordeaceus L.

sveřep měkký

Calamagrostis epigeios (L.)Roth.sl.

třtina křovištní

Capsela bursa-pastoris (L.)Medik

kokoška pastuší tobolka

Cichorium intybus L.

čekanka obecná

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

Convolvulvus arvensis L.

svlačec rolní

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Dactylis glomerata L.

srha říznačka

Echinochloa crus-gali (L.)Beauv.

ježatka kuří noha

Elytrigia repens (L.)Desv.

pýr plazivý

Epilobium tetragonum L.

vrbovka čtyřhraná

Erigeron annuus (L.) Pers.

turan roční

Festuca ovina agg. L.

kostřava ovčí

Galeopsis pubescens Besser

konopice pýřitá

Geranium molle L.

kakost měkký

Geranium pratense L.

kakost luční

Hordeum murinum L.

ječmen myší

Humulus lupulus L.

chmel otáčivý

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Chelidonium majus L.

vlaštovičník větší

Lactuca serriola L.

locika kompasová
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Název druhu
latinsky

česky

Lamium album L.

hluchavka bílá
hrachor luční

Lathyrus pratensis L.
Lolium perene L.

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

Malva neglecta WALLR.

sléz přehlížený

Medicago sativa L.

tolice vojtěška

Melilotus officinalis (L.) LAM.

komonice lékařská

Mycelis muralis (L.) Dum.

mléčka zední

Papaver rhoeas L.

mák vlčí

Persicaria lapathifolia (L.) S.F.Gray

rdesno blešník

Phleum phleoides (L.) Karsten

bojínek tuhý

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L.

jitrocel větší

Poa annua L.

lipnice roční

Poa pratensis L.

lipnice luční

Polygonum aviculare L.

truskavec ptačí

Potentilla anserina L.

mochna husí

Potentilla reptans L.

mochna plazivá

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

Trifolium arvense L.

jetel rolní

Trifolium hybridum L.

jetel zvrhlý

Trifolium pratense L.

jetel luční

Trifolium repens L.

jetel plazivý

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Verbascum thapsus L.

divizna malokvětá

Veronica chamaedrys L.

rozrazil rezekvítek

Tab. č. 37 Přehled zjištěných druhů dřevin v zájmovém území
Název druhu
latinsky

česky

Acer platanoides L.

javor mléč

Acer pseudoplatanus L.

javor klen

Crataegus Jacq.

hloh

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

Juglans sp. L.

ořešák

Malus domestica Borkh.

jabloň domácí
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Název druhu
latinsky

česky

Picea pungens Engelm

smrk pichlavý

Populus sp. L.

topol

Prunus domestica L.

slivoň švestka

Pyrus communis L.

hrušeň obecná

Quercus robur L.

dub letní

Robinia pseudoacacia L.

trnovník akát

Rosa sp. L.

růže

Rubus sp.L.

ostružiník

Salix sp. L.

vrba

Salix caprea L.

vrba jíva

Sambucus nigra L.

bez černý

Symphorycarpos albus (L.)Blake

pámelník bílý

Syringa vulgaris L.

šeřík obecný

Tilia cordata Mill.

lípa srdčitá

Ulmus laevis Pallas

jilm vaz

V rámci provedených terénních průzkumů nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin dle Přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Vzhledem k charakteru dané lokality
se ani výskyt zvláště chráněných druhů rostlin neočekává. Z uvedeného výčtu zaznamenaných druhů
je patrné, že se jedná o běžné druhy rostlin, bez větší floristické hodnoty.

6. Fauna
Fauna je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy. Převládá zkulturněná
krajina - otevřená kulturní step, do níž jsou vřazeny nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do
lesnatých stanovišť v mělkých údolích pronikají nepříliš obvyklé druhy měkkýšů, břehovými porosty
podél vod skýtají útočiště různým druhům ptactva. Vodní toky mají charakter potoků a menších říček,
náleží do pstruhového na dolních tocích do lipanového pásma.
Kontrastním prvkem je zalesněné údolí Vltavy, které má typicky vyvinutý údolní fenomén,
který mimořádně zvyšuje diverzitu oblasti, což se projevuje i výskytem některých reliktních druhů. Na
skalnatých výstupech se udržují nepatrné zbytky teplomilného elementu.

Aktuální fauna
Na lokalitě byl proveden orientační zoologický průzkum se zaměřením na případný výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin dle Přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Průzkum
proběhl celkem dvakrát, a to v období zahrnující letní aspekt (začátek července a začátek srpna 2009).
Zoologický průzkum byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména na
střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
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byl prováděn individuální metodou sběru pod kameny a dřevem, resp. pozorováním, či sběrem na
květech. Na lokalitě nebyla použita metoda zemních pastí, její použití by vzhledem k charakteru
biotopu bylo nereálné, rozhodně by nepřinesla nové poznatky. Ptáci byli zjišťováni jak přímým
pozorováním tak i podle zpěvu.
Následující souhrn uvádí přehled zaznamenaných druhů živočichů v zájmovém území během
průzkumů:
Dešťovka obecná (Lumbricus terrestris)

Červi (Vermes)

Stínka obecná (Porcelio scaber)

Stejnonožci (Isopoda)

Hlemýžd zahradní (Helix pomatia)

Měkkýši (Mollusca)

Plzák rezavý (Arion ferrugineus)

Měkkýši (Mollusca)

Suchomilka obecná (Helicella obvia)

Měkkýši (Mollusca)

Stonožka škvorová (Lithobius forficatus)

Stonožky (Chilopoda)

Škvor obecný (Forficula auricularia)

Škvoři (Dermaptera)

Ruměnice bezkřídlá (Pyrrhocoris apterus)

Ploštice (Heteroptera)

Ophonus melleti

Střevlíkovití (Carabidae)

Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata)

Coccinellidae

Bělásek řepový (Pieris rapae)

Motýli (Lepidoptera)

Holub domácí (Columba livia domestica)

Ptáci (Aves)

Kos černý (Turdus merula)

Ptáci (Aves)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Ptáci (Aves)

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

Ptáci (Aves)

Sýkora koňadra (Parus major)

Ptáci (Aves)

V lokalitě navrhovaného záměru lze očekávat dále výskyt vrabce polního (Passer domesticus),
pěnkavy obecné (Fringilla coelebs), sýkory koňadry (Parus major) a dalších. Ze savců je možný
výskyt hlodavců jako myš domácí (Mus musculus) či potkan obecný (Ratus norvergicus).
Průzkumem provedeným v letním aspektu roku 2009 bylo prokázáno celkem 16 druhů
živočichů. Převládají běžné druhy eurytopní, druhy adaptibilní a reliktní nebyly zjištěny.
Ze zoologického hlediska je možno provést stavební zásah v požadovaném rozsahu bez
jakéhokoliv omezení, realizace záměru nebude mít na faunu významný negativní vliv.

7. Krajina, krajinný ráz
Ochrana krajinného rázu je v ČR zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, který vymezuje krajinný ráz jako zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Péče o ráz krajiny musí být věnována rovněž územím v městské struktuře, kde krajinný ráz představuje zřetelnou
hodnotu. Jsou to nejenom zvláště chráněná území nebo přírodní parky, ale i další části systému přírodního prostředí měst a
obcí – přírodní celky koridorů vodotečí, nezastavěné náhorní polohy a enklávy lesních porostů, rozsáhlých lesoparků a

- E K O L A group, spol. s r.o. -

67

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

zemědělské půdy. Jsou to též polohy v urbanizovaných územích, kde rysy krajinné struktury (např. terénní horizonty, výrazné
porosty, ozeleněné svahy, terénní dominanty, skály) výrazně spoluurčují charakter prostorové scény.

Dolní Břežany se nacházejí jižně od Prahy. Jedná se o poměrně dynamicky se rozvíjející obec.
Na obvodu obce se nacházejí pozemky pro vilovou zástavbu, sportoviště a plochy pro výrobu. Poblíž
centra obce je barokní zámek, který je v seznamu národních kulturních památek. Mezi zámkem a
obecním úřadem je plocha, která bude v budoucnu transformována na nové nádvoří. Díky těmto
architektonicky urbanistickým úpravám vznikne reprezentativní komunikační osa spojující nové
centrum, pěší zónu před zámkem a obecním úřadem, nové nádvoří a hlavní vstup do vědeckotechnologického centra, jehož součástí je také předkládaný záměr ELI.
Záměr je situován v intravilánu obce. Řešené pozemky záměru ELI jsou situovány v areálu
brownfields, který v budoucnu projde kompletní regenerací.
V současnosti se na řešeném pozemku nacházejí stavby zemědělského a skladovacího
charakteru, plechové garáže, buňkoviště, manipulační dvůr pro staveniště, skladiště dřeva a asfaltové a
štěrkové plochy.
Krajina je v zájmové lokalitě velmi silně antropogenně ovlivněna. Nelze tedy v pravém slova
smyslu hovořit o krajině, ale spíše o charakteru dané části obce. Míra přirozenosti zastoupených
ekosystémů a jejich shluků v zájmovém území je značně nízká, resp. nulová.
Z hlediska zásahu do krajinného rázu nelze v tomto případě hovořit o zásahu výrazném či
negativním.

8. Kulturní památky a hmotný majetek
Realizací záměru nedojde k dotčení kulturních památek.
Hmotný majetek bude dotčen v souvislosti s plánovanými demolicemi. Záměr si vyžádá
demolici stávajících objektů v ploše dotčené záměrem. Jedná se o stavby zemědělského a
skladovacího charakteru, plechové garáže, buňkoviště, manipulační dvůr pro staveniště, skladiště
dřeva a asfaltové a štěrkové plochy.
Bližší charakteristika demoličních prací je uvedena v kap. B.I.6 Oznámení záměru.

9. Počáteční akustická situace
V zájmovém území bylo na dvou místech provedeno měření počáteční akustické situace,
jejichž výsledky byly použity pro ověření a kalibraci výpočtového modelu. Dne 27. 7. 2009 byla
provedena jednohodinová sonda v chráněném venkovním prostoru objektu č.p. 277 v Dolních
Břežanech (M1) v denní době od 14:00 do 15:00 hod a jednohodinová sonda 3,5 m před fasádou
objektu č.p. 61 v Dolních Břežanech (M2) v denní době od 15:15 do 16:15 hod.
Následující tabulka uvádí popis měřicích míst v obci Dolní Břežany včetně zjištěných hodnot
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A za dobu měření. Poloha měřících míst je zřejmá
z následujících obrázků.
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Tab. č. 38 Popis měřicích míst v obci Dolní Břežany včetně hodnot LAeq,T [dB]

Označení
měřicího
místa
M1

Číslo

Datum

Čas měření

popisné

měření

[hod]

277

Popis polohy mikrofonu [m]

LAeq,1h
[dB]

Výška nad

Vzdálenost od

terénem

fasády

13:58 – 14:58

3,0

chrán.venk.prostor

68,5

15:15 – 16:15

3,0

3,5

69,3

21. 7. 2009
M2

61

Obr. č. 9 Poloha měřicího místa M1 v obci Dolní Břežany

M1

Obr. č. 10 Poloha měřicího místa M2 v obci Dolní Břežany

M2

Pro posouzení počáteční akustické situace v roce 2009 byl vytvořen 3D výpočtový model
v programu Cadna A současného stavu obce Dolní Břežany a proveden výpočet pro měřicí místo M1 a
M2 (ověření výpočtového modelu). Výsledky měření a výpočtu včetně odchylek jsou uvedeny
v následující tabulce.
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Tab. č. 39 Výsledky ověření výpočtového modelu
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,1h [dB]
Označení měřicího
Číslo popisné
místa
Měření
Výpočet
Odchylka
M1

277

68,5

67,0

-1,5

M2

61

69,3

69,5

+0,2

Z uvedené tabulky je zřejmé, že u výpočtového bodu M1 a M2 došlo k velmi dobré shodě
vypočtených a naměřených hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A. Výsledek zaručuje
velmi dobrou přesnost matematického modelu při hodnocení současné akustické situaci in situ. Na
základě výše uvedených skutečností je při hodnocení současné a výhledové akustické situace
uvažována nepřesnost výsledku výpočtu ± 2,0 dB.
V zájmovém území obce Dolní Břežany byly zvoleny charakteristické výpočtové body
v chráněném venkovním prostoru staveb ve vzdálenosti 2,0 m před fasádami chráněných objektů ve
výšce 3,0 m nad terénem. Výjimku tvoří výpočtové body M1 a M2, které respektují umístění měřicích
mikrofonů v rámci zjišťování akustické situace v obci (M1 – umístěn v chráněném venkovním
prostoru stavby, M2 – umístěn ve vzdálenosti 3,5 m před fasádou chráněného objektu). Popis
jednotlivých výpočtových bodů a jejich umístění je zřejmé z následující tabulky a obrázku.
Tab. č. 40 Popis zvolených výpočtových bodů v zájmovém území obce Dolní Břežany
Označení

Výška bodu nad

bodu výpočtu

terénem [m]

1

Popis objektu, způsob využití

Ulice

Číslo popisné

3,0

Objekt k bydlení, 1 NP

5. května

32

2

3,0

Objekt k bydlení

5. května

52

3

3,0

Objekt k bydlení

5. května

34

3,0

Objekt k bydlení

5. května

104

6

3,0

Rodinný dům

Ke Zvoli

684

M2

3,0

Rodinný dům

Mezi Křižovatkami

61

7

3,0

Rodinný dům

Mezi Křižovatkami

nezjištěno

8

3,0

Objekt k bydlení

Zbraslavská

67

9

3,0

Objekt k bydlení

Pražská

153

10

3,0

Objekt k bydlení

Pražská

M1

3,0

Chráněný venkovní prostor

Pražská

11

3,0

Objekt k bydlení

Ke Zlatníkům

9

12

3,0

Objekt k bydlení

Ke Zlatníkům

50

4
5

277

Pozn. k tabulce: Způsob využití objektu byl zjišťován z elektronického katastru nemovitostí, stav k 07/2009.
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Obr. č. 11 Situace umístění výpočtových bodů – stávající model obce Dolní Břežany
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V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu PAS 2009 ve zvolených výpočtových
bodech zájmového území v obci Dolní Břežany. Hodnoty vyjadřují ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A – LAeq,T (dB) v denní (6-22 hod) a noční (22-6 hod) době.
Při hodnocení akustické situace současného stavu je uvažován vliv pouze silniční dopravy na
silnicích II/101 (ulice Zbraslavská, Ke Zlatníkům), III/0031 (ulice Pražská), III/00315 (ulice Jílovská)
a v ulici Mezi Křižovatkami procházející obcí Dolní Břežany. Na komunikaci Ve Zvoli je uvažován,
vhledem k nedostupným údajům o intenzitách, stejný rozsah dopravy jako v ulici Mezi Křižovatkami.
Ve výpočtu se uvažují intenzity dopravy v ulicích 5. května a Lhotecká, neboť podklady o
intenzitách dopravy v uvedených ulicích nejsou známy. Uvažovaný hygienický limit je 70/60 dB
(den/noc).
Tab. č. 41 Výsledky výpočtu LAeq,T v dB počáteční akustické situace (PAS 2009)
Označení
bodu výpočtu

Výška bodu
nad terénem
[m]

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Číslo
PAS 2009

popisné

Hygienický limit

Den

Noc

1

3,0

32

45,1

38,1

2

3,0

52

46,5

39,4

3

3,0

34

47,6

40,4

4

3,0

47,9

40,7

5

3,0

46,6

39,3

6

3,0

684

60,9

53,5

M2

3,0

61

68,6

61,2

7

3,0

nezjištěno

67,7

60,4

8

3,0

67

68,0

61,1

9

3,0

153

69,4

62,3

Den

Noc

60
104
70
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Označení
bodu výpočtu

Výška bodu
nad terénem
[m]

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Číslo

3,0

10

PAS 2009

popisné

Hygienický limit

Den

Noc

66,0

58,8

66,6

59,4

Den

Noc

277
M1

3,0

11

3,0

9

71,2

64,3

12

3,0

50

72,1

65,2

70
60

Vysvětlivky k tabulce:

Hodnoty překračující hygienický limit.
Hodnoty překračující hygienický limit, avšak v pásmu nejistoty výsledku výpočtu.
tučně

Hodnoty na hranici hygienického limitu vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 dB).

Z výsledků výpočtu počáteční akustické situace uvedených v předcházející tabulce vyplývá, že
ve zvolených výpočtových bodech v denní době je překročen hygienický limit 70 dB pro starou
hlukovou zátěž z dopravy u výpočtových bodů 11 a 12. U výpočtového bodu 11 však zjištěná hodnota
leží v pásmu nejistoty výsledku výpočtu. V pásmu nejistoty výsledku výpočtu leží
i hodnoty ve výpočtových bodech M2 a 9.
V noční době je hygienický limit 60 dB pro starou hlukovou zátěž z dopravy překročen u
výpočtových bodů M2, 7-9, 11 a 12. U výpočtových bodů M2, 7 a 8 však zjištěné hodnoty leží
v pásmu nejistoty výsledku výpočtu (± 2,0 dB). V ostatních výpočtových bodech je hygienický limit
pro starou hlukovou zátěž v noční době dodržen.
Je nutné upozornit, že hodnoty ve výpočtových bodech 1-5 nevystihují počáteční akustickou
situaci v okolí ulice 5. května, neboť intenzity pro uvedenou komunikaci nejsou známy (intenzity
dopravy na komunikaci 5. května nejsou zadány ve výpočtovém modelu), a ani je nebylo možné na
základě dopravně-inženýrského průzkumu doplnit, neboť v době vypracování oznámení záměru byla
komunikace 5. května uzavřena.
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Vyhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území - shrnutí
Životní prostředí v zájmové lokalitě lze v současné době považovat za intenzivně
antropogenně ovlivněné, což je dáno jak vlastním stávajícím areálem využívaným pro skladování a
další účely, tak intenzitami dopravy na komunikační síti v širším okolí záměru. Nejbližší okolí
zájmového území lze označit za území s nižší hustotou zalidnění.
Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené záměrem zařazeny jako zastavěná
plocha a nádvoří. Uvedený pozemek nepatří do zemědělského půdního fondu, ani k pozemkům
určeným k plnění funkcí lesa.
V současnosti se na řešených pozemcích nacházejí. Zeleň je na pozemcích zastoupena malým
procentem travních ploch v jihozápadní části pozemku a nekultivovanou vzrostlou zelení v kombinaci
s keři v severozápadní části.
Vzhledem k charakteru stávajícího využití areálu (stavby zemědělského a skladovacího
charakteru, garáže, buňkoviště, manipulační dvůr pro staveniště, skladiště dřeva a asfaltové a štěrkové
plochy) nelze vyloučit výskyt kontaminované zeminy, případně kontaminovaných stavebních hmot.
Dominantní vliv na stávající akustickou situaci a znečištění ovzduší v území má doprava na
okolní komunikační síti.
Ve vymezené lokalitě ani v jejím nejbližším okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území,
prvek ÚSES či významný krajinný prvek.
V území nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů. Z faunistického i
floristického pohledu je území poměrně chudé.
Přímo v zájmovém území se nevyskytují žádné vodoteče. Osu odvodnění zájmové oblasti
představuje tok Vltavy. Územím Dolních Břežan protékají východozápadním směrem dva potoky –
Břežanský a Mlýnský.
Posuzované území náleží do hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum
v povodí přítoků Vltavy, tvořené horninami krystalinika, proterozoika a paleozoika.
Hladina podzemní vody nebyla zastižena žádném z průzkumných vrtů hlubokých 8,0 m.
Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani
v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod.
Z geologického hlediska je území obce Dolní Břežany poměrně jednotné. V geologické stavbě
dominuje na většině území paleozoikum, zastoupené souvrstvími ordoviku (břidlice, pískovce,
křemence).
Na území obce Dolní Břežany se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, dobývací
prostory či sesuvná území.
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ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo
1.1 Sociální a ekonomické vlivy
Podstatný pozitivní vliv záměru je především v oblasti vědy a výzkumu. Jak již bylo uvedeno
v předcházejících částech Oznámení záměru, bude se jednat o mezinárodní výzkumné centrum.
Využitelný je projekt laserového centra v mnoha oborech. Například v biologii pro zkoumání
buněk či pro terapii nádorů. Aplikace se zejména týkají holografie molekul proteinů. Díky intenzitě
záření laseru by bylo možné zaznamenat hologram a rekonstruovat komplexní biologické struktury.
Projekt ELI, který představuje skutečnou revoluci v laserové technologii, by byl nejen
přínosem pro české vědce, kteří by byli jeho přímými účastníky, ale také pro řadu českých firem, které
by poskytovaly služby. Projekt by sloužil i ke vzdělávání nové vědecké generace.
Přínosem realizace Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI bude vytvoření
podmínek pro cca 350 osob (zaměstnanců).
Z hlediska ekonomických důsledků bude mít provoz záměru Mezinárodní výzkumné laserové
centrum ELI kladný vliv. Je možné očekávat nepřímé ekonomické vlivy, a to platby do obecní
pokladny (např. daně), které mohou být zpětně použity na zlepšení životního prostředí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Přesný počet
volných pracovních míst ve fázi realizace stavby bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen
ve výběrovém řízení.
1.2 Narušení faktorů pohody obyvatelstva
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění
především těchto faktorů, které mají vliv na pohodu obyvatel:
•

zvýšení hladiny akustického tlaku,

•

zvýšení znečištění ovzduší.

Výše uvedené faktory, resp. posouzení vlivu záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší
na základě zpracovaných samostatných odborných studiích je podrobně rozebráno v kapitolách D.I.3,
D.I.4 tohoto oznámení záměru.
Období výstavby záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI může být z hlediska
faktoru pohody obyvatelstva po přechodnou dobu zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi
výstavby je možné očekávat především v souvislosti s dopravou materiálu na stavbu, odvozem zemin,
či v souvislosti s hlukem ze stavební činnosti. Ojediněle může docházet i k vyššímu výskytu a pocitům
rozmrzelosti místního obyvatelstva, a to především v době nejhlučnějších fází výstavby (zemních
prací, resp. betonáže).
K narušení faktoru pohody vlivem provozu záměru může docházet v souvislosti s možnými
vlivy záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší. Narušení faktorů pohody obyvatelstva se
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vzhledem k velikosti příspěvku záměru k celkové akustické situaci i znečištění ovzduší však
nepředpokládá.

2. Vliv na zdraví obyvatel
Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění je provedeno posouzení vlivů záměru na zdraví obyvatel zpracovatelským týmem
předkládaného oznámení.
V oznámení byly jako základní vstupní údaje použity údaje o intenzitě dopravy související
nejen s posuzovaným záměrem Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, ale i ostatními
stávajícími i připravovanými aktivitami v daném území. Na základě výše uvedených údajů pak bylo
pomocí standardních matematických modelů vypočteno znečištění ovzduší a hluková zátěž. Z těchto
informací se pak odvozovaly rizika a vlivy na zdraví obyvatel.

2.1 Hluk - vlivy na zdraví obyvatel
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních
vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je
vystaveno značné procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky
hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na
kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na
imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví.
Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a
nepříznivého ovlivnění pohody lidí.
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. Proto jsou i v naší legislativě, konkrétně
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací taxativně
specifikovány limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou hodnotami, při
jejichž překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné si uvědomit,
že při stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné vycházet
především z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže v pracovním i mimo
pracovním prostředí.
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích
hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v
závislosti na výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice. Riziko
sluchového postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech
spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou známkou poškození morfologické a
funkční změny sluchových buněk vnitřního ucha.
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Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k
poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve
volném čase do hodnoty 24hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,24h = 70 dB. Nelze
však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému
sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i
vibracemi nebo ototoxickými léky či chemikáliemi.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti. Může však
vést i k překrývání důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou
skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči.
Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl
mezi hladinou pozadí a hladinou vnímané řeči měl být nejméně 15 dB.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením,
alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku,
zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt narušeného spánku se
projevuje i následující den např. zhoršeným subjektivním hodnocením kvality spánku, rozmrzelostí,
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo
prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé,
osoby pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení
spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hladin akustického tlaku A LAeq = 30
dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A pro noc 40 dB. Nálada a výkonnost následující den nebyla ovlivněna při
hodnotách venkovních hladin akustického tlaku A do 60 dB.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina akustického tlaku A neměla v okolí
domů přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny akustického tlaku A o 15 dB při
přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty tohoto
přeneseného hluku by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku,
závisí ovšem i na počtu jednotlivých hlukových událostí. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty
hladin akustického tlaku měly být ještě nižší.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány v
řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak
přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze a
ischemické choroby srdeční.
Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina akustického tlaku A s efektem na ICHS v
epidemiologických studiích byla 70 dB. Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou
spojeny s dlouhodobou expozicí o ekvivalentní hladině ak. tlaku A LAeq,24h v rozmezí 65 - 70 dB a
více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro
ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému
počtu takto exponovaných osob.
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,
změny imunitního systému nebo zvýšená motilita gastrointestinálního traktu nejsou dostatečně
průkazná a konzistentní k tomu, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hlukové zátěže.
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Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních
nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních
duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u
ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů a hospitalizací.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění úkolů spojených s
nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy. V reálných podmínkách byl v závislosti na
hluku prokázáno zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť. Jiné studie
ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech nejsou k dispozici a nelze tudíž odvozovat limity
nebo vztahy expozice a účinku. Obtěžování hlukem vyvolává celou řadu negativních emočních stavů,
mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity
beznaděje nebo vyčerpání.
Při působení hluku zde však kromě fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě
neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Svoji úlohu zde tak hraje
např. vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký
ekonomický význam. Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle
nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice.
Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u
predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. U
všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná zvyšovat při
působení hluku od ekvivalentní hladiny akustického tlaku A Ldn = 42 dB. Procento mírně
nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB.
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB.
Tam, kde je to možné, a to zejména při novém rozvoji území, by proto měla být základní hladina
akustického tlaku A LAeq = 50 dB. Během večera a noci by hladina akustického tlaku měla být o 5 - 10
dB nižší, nežli ve dne.
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je sledován v
rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky
potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento
osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na
noční ekvivalentní hladině akustického tlaku. Několikrát ověřená je zde i statisticky významná
závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na civilizační choroby. Zpracované grafy v
závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat zvýšení takto postižených osob v dané lokalitě v
závislosti na zvýšení hlučnosti.
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jedná se zde o
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy, vegetativního systému a humorálního
řízení řady funkcí organizmu na nadměrnou hlukovou zátěž. Konečné projevy nacházíme v patologii
kardiovaskulárního systému, dýchacího systému, centrálního nervového systému, v patologii
imunitního systému apod. Dle analýzy dostupných epidemiologických dat, které byly podrobeny
kritické analýze (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním
eventuelně životním prostředí a postižením sluchového aparátu jako vztah potvrzený v
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epidemiologických studiích dostatečným důkazem. Kauzalita vlivu expozice hlukové zátěži na
sluchovou ztrátou je klasifikována dostatečným důkazem (TNO, 1994).
Vliv hluku na kardiovaskulární aparát studovala celá řada odborníků (Havránek, Cohen,
Schulz, Babisch, Manikowski, Šišma a další). Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je
možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a
postižením kardiovaskulárního aparátu (výskyt hypertenze, ischemické choroby srdeční včetně
infarktu myokardu) jako vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem.
Nepříznivé pocity na rušivý vliv hlukové expozice jako jsou vztek, nelibost, diskomfort,
nespokojenost, špatného se cítění jsou obvykle pocit'ovány při interferenci hlukové zátěže a aktuální
aktivity. Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi
hlukovou expozicí v pracovním, eventuelně životním prostředí a postižením v oblasti psychosociální
pohody, eventuelně zvýšené incidence psychiatrických onemocnění (je již méně těsný a lze jej
klasifikovat jako omezený důkaz).
Působení hluku na usínání a kvalitu i délku spánku patří k nejzávažnějším systémovým
účinkům. Spánek je považován za aktivní zotavovací proces, spánek má význam pro obnovu pracovní
schopnosti, zejména ústřední nervové soustavy a je pro organizmus naprostou nutností. Tato oblast
byla opět studována celou řadou specialistů (Havránek, Šišma, Griefahn, Martiník). Dle analýzy
publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou
expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením v oblasti ovlivnění spánku a jeho
kvality (buzení, hloubka spánku, subjektivní kvalita spánku) který je charakterizován jako dostatečný
důkaz. Vliv hluku na imunitní a hormonální systém je klasifikován omezenými důkazy.
Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno charakterizovat
kauzalitu vztahu mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením
plodu (nižší porodní váha) omezeným důkazem, výskyt vrozených vývojových vad nedostatečným
důkazem.
Na základě požadavku holandské vlády byla TNO Institute of Preventive Health Care v
Leidenu (Netherland) provedena kritická analýza doposud publikovaných epidemiologických studií
zabývajících se hodnocením vztahu expozice hluku a zdravotních projevů. V této souhrnné zprávě je
definován vztah dávky a účinku. Vztah dávky a účinku je odvozen pro postižení různých orgánových
systémů při různých, ale přesně definovaných hlukových expozicích v životním i v pracovním
prostředí.
Tab. č. 42 Hodnoty hluku, pod kterými nebyly u průměrné populace pozorovány nepříznivé zdravotní
projevy (epidemiologické studie - TNO, 1994)
Nepříznivý zdravotní projev

Sluchová ztráta

Typ prostředí
zatížené hlukem

ŽP
ŽP – plod

Hypertenze

Projev nebyl pozorován pod hodnotou
Parametr

Měřená
hodnota

Místo

LAeq 24 h

70 dB

Interiér

méně 85 dB

Interiér

LAeq

8h

ŽP + sil. doprava

LAeq 6 – 22 h

70 dB

Exteriér

ŽP + let. doprava

LAeq 6 – 22 h

70 dB

Exteriér

ŽP + sil. doprava

LAeq 6 – 22 h

65 – 70 dB

Exteriér

ŽP + let. doprava

LAeq 6 – 22 h

65 – 70 dB

Exteriér

Porodní váha

ŽP + sil. doprava

Ldn

62 dB

Rozmrzelost

ŽP

Ldn

42 dB

ICHS
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Nepříznivý zdravotní projev

Typ prostředí

Projev nebyl pozorován pod hodnotou

Ovlivnění spánku – subjektivní kvalita

ŽP doba spánku

LAeq noc

40 dB

Exteriér

Ovlivnění spánku – nálada následující den

ŽP doba spánku

LAeq noc

méně 60 dB

Exteriér

Ovlivnění spánku – výkonnost následující den

ŽP doba spánku

LAeq noc

méně 60 dB

Exteriér

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to pro
stanovení nejvýše přípustných hodnot hluku. Nejvýše přípustné hodnoty hluku v životním prostředí
vychází z jednotné strategie. Tento přístup je založen na neškodnosti působící noxy (hluku).
Hygienický limit by měl být takový; aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina
poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické
normativy nejvýše přípustných hodnot hluku v pracovním i životním prostředí, které jsou obsažené
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Výše uvedené normy jsou ve shodě se zahraničními limity. Nutno
však zdůraznit, že i při dodržení hlukových hladin, které jsou požadovány nařízením vlády
č. 148/2006 Sb. nebude zajištěna plná ochrana citlivých osob tj. minimálně 3 - 5 % po zdravotní
stránce a asi u 15 % osob nezabráníme vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku A 60 dB ve dne a 50 dB v noci představuje krajní meze pro obytné prostředí
sídelních útvarů z hlediska zdravotního.

Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Výsledky akustické studie v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu
k bodovým a liniovým zdrojům. Výstupem hlukové studie jsou denní a noční ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A pro jednotlivé výpočtové body. Akustická studie (viz příloha č. 2 oznámení)
hodnotí počáteční akustickou situaci v roce 2009, fázi výstavby záměru a výhledovou akustickou
situaci (výhledový rok 2015).
Akustická studie pro fázi výstavby záměru se zabývá hlukovou expozicí nejbližší okolní
zástavby v době provádění uvažované stavby a denní ekvivalentní hladinu hluku (7 – 21 hod) hodnotí
ve výpočtových bodech pro nejhlučnější fáze výstavby.
Na základě vypočtených hodnot lze konstatovat, že předpokládané intenzity obslužné
staveništní dopravy (max. 10 jízd TNA jednosměrně/hod) mohou způsobit překročení hygienického
limitu v chráněném venkovním prostoru staveb. Z uvedených důvodů je doporučeno snížit intenzitu
dopravy na 8 TNA/hod jednosměrně. Pří dodržení této maximální intenzity nákladní dopravy bude
splněn hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti 65 dB v denní době od 7 do 21 hodin dle
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Vypočtené hodnoty LAeq,s pro současně pracujících 10 strojů se pohybují od 30,7 dB do 68,0
dB. Pro snížení LAeq,s se doporučuje na hranici staveniště (severovýchodní roh směrem k domu č.p.
104) realizovat mobilní nebo pevnou protihlukovou clonu o výšce 3,0 m nad terénem v
severovýchodní části staveniště kvůli akustickému odstínění objektu č. p. 104. Celé staveniště se
doporučuje oplotit plným plotem výšky min. 2,0 m. Plné oplocení je nutné v severní a jihovýchodní
části, kde se nachází chráněná obytná zástavba.
Výstavba bude představovat pouze časově omezený stav. Na základě spočtených hladin
akustického tlaku A, které se při realizaci navržených protihlukových opatření pohybují pod
hygienickými limity dle NV č. 148/2006 Sb. a doby expozice obyvatel hlukem ze stavební činnosti lze
konstatovat, že se nepředpokládají významné negativní vlivy na zdraví obyvatel.
Součástí předložené akustické studie je i hodnocení stávající a výhledové akustické situace.
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Jako první je posouzen stávající stav v roce 2009 (počáteční akustická situace - PAS), kdy je
hodnocena hluková zátěž z dopravy po přilehlých komunikacích u stávající zástavby zájmového
území. Výpočet hladin hluku je proveden pro 14 kontrolních výpočtových bodů, které charakterizují
stávající okolní obytnou a ostatní chráněnou zástavbu.
Celkové vypočtené hodnoty hladin akustického tlaku A v zájmovém území se ve stávajícím
stavu pro den pohybují v rozmezí od LAeq = 45,1 dB až LAeq = 72,1 dB a v noci se pohybují v rozmezí
od LAeq = 38,1 dB až LAeq = 65,2 dB. Dominantním zdrojem hluku v zájmovém území je silniční
doprava.
Další varianta výpočtu modeluje předpokládanou hlukovou expozici stávající obytné a další
chráněné zástavby v časovém horizontu roku 2015 a sice pro následující stavy: náplň území se
záměrem Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, samotný příspěvek záměru Mezinárodní
výzkumné laserové centrum ELI.
Celkové vypočtené hodnoty hladin akustického tlaku A v zájmovém území se pro den
pohybují v rozmezí od LAeq = 47,8 dB až LAeq = 70,7 dB a pro noc se pohybují v rozmezí od LAeq =
39,2 dB až LAeq = 63,8 dB. Dominantním zdrojem hluku v zájmovém území je silniční doprava.
Při uvažování pouze samotného příspěvku záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum
ELI se hluková expozice chráněné zástavby v roce 2015 bude pohybovat v rozmezí v rozmezí 39,0 54,7 dB v denní době a 21,2 - 44,6 dB v noční době.
Při kvalitativní charakteristice zdravotních účinků hlukové zátěže na obyvatele stávajících
obytných, resp. chráněných domů v okolí plánované stavby je možné vycházet z následující tabulky,
ve které jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku
ve venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí
pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
Tab. č. 43 Nepříznivé účinky hlukové zátěže – denní doba
Nepříznivý účinek

< 45 dB

45-50 dB

50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

> 70 dB

Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Pocit obtěžování hlukem
Denní doba – počet výpočtových bodů
Současný stav 2009

0

5

0

0

1

6

2

2015: celkový stav se záměrem

0

2

1

3

0

7

1

55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

> 70 dB

Tab. č. 44 Nepříznivé účinky hlukové zátěže – noční doba
Nepříznivý účinek

40 - 45 dB 45-50 dB

50-55 dB

Zhorš. nálada a výkonnost násled. den
Subjek. vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem
Noční doba – počet výpočtových bodů
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Nepříznivý účinek

40 - 45 dB 45-50 dB

50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

> 70 dB

Současný stav 2009

5

0

1

2

5

1

0

2015: celkový stav se záměrem

3

2

1

3

5

0

0

Z údajů v tabulkách je zřejmé, že obyvatelé obytné a ostatní chráněné zástavby v zájmové
lokalitě jsou již v roce 2009 vystaveni úrovni hlukové zátěže, která vyvolává pocity obtěžování a
ztěžuje běžnou komunikaci řečí ve venkovním prostředí.
Z uvedeného orientačního srovnání vývoje akustické zátěže v území vyplývá, že v porovnání
se stávajícím stavem (rok 2009) nedojde ve výhledovém stavu (rok 2015) u vybraných výpočtových
bodů, resp. chráněných objektů k zásadním změnám z hlediska zdravotního stavu obyvatel.
Vyvolaná doprava v souvislosti s plánovaným záměrem se na změně akustické situace nijak
prokazatelně neprojeví, a tedy ani na zdravotních rizicích pro obyvatele. Přírůstky hladin akustického
tlaku vlivem dopravní obsluhy záměru jsou max. 0,3 dB ve dne a max. 0,1 dB v noci, což je nárůst
měřením objektivně neprokazatelný a také sluchem je tato změna nepostřehnutelná.
Protože hodnocení rizik by mělo být vztahováno zejména na vnitřní chráněný prostor, lze
konstatovat, že tato rizika nebudou významná.

2.2 Ovzduší – vlivy na zdraví obyvatel
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je v posledních letech stále více
využívána metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním intenzit jejich
výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Především však u mnoha látek, pro které
nejsou stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak
hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví.
Je přitom použita metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), využívající
postupy zpracované Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou
zdravotnickou organizací (WHO), ze kterých vychází i Metodický pokyn odboru ekologických rizik a
monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se
stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka a metodické
materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v ČR.
Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívána především při přípravě podkladů ke
stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska
ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu
v prostředí.
Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy:
1/ Identifikace nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o
jejich nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou uplatnit.
2/ Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého
vztahu dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika.
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3/ Hodnocení expozice - zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané
populace včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace.
4/ Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry
zdravotního rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného
zdravotního poškození.
Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, kterými je každé hodnocení
rizika zatíženo a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika.
Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti s posuzovaným záměrem
Z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo přichází u posuzovaného záměru „Mezinárodní
výzkumné laserové centrum ELI“ do úvahy především působení imisí látek v ovzduší, jejichž zdrojem
je související doprava (podzemní garáže, pozemní komunikace) a ostatní v rozptylové studii
hodnocené zdroje znečištění ovzduší, protože při posouzení možných vlivů na zdraví a pohodu
obyvatel v okolí uvažovaného záměru je přitom nezbytné zohlednit již současný stav imisní zátěže
zájmového území.
Podkladem k hodnocení zdravotního rizika z imisí je rozptylová studie, která vyhodnocuje
modelovým programem SYMOS 97, verze 2006 imisní příspěvky záměru v dané lokalitě. Posouzení
imisních koncentrací je provedeno pro stávající stav a dále pro samotný příspěvek záměru
Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI ve výhledovém roce 2015.
Fáze výstavby – V souvislosti s realizací zemních prací lze očekávat, že etapa výstavby může
představovat částečné narušení faktorů pohody obyvatelstva. Případnou sekundární prašnost lze
eliminovat navrženými technickými opatřeními v kapitole D.IV. tohoto oznámení. Záměr je realizován
v blízkosti obytné zástavby, tudíž bylo provedeno vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži oxidu
dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a PM10. U objektů nejbližší zástavby by se příspěvky k imisní
zátěži měly pohybovat do 7,15 µg.m-3 u NO2 (maximální hodinová koncentrace), do 14,91 u CO
(maximální osmihodinová koncentrace), do 0,092 u benzenu (maximální hodinová koncentrace) a do
24,94 u PM10 (maximální denní koncentrace), což lze vzhledem k dočasnosti stavby považovat za
přijatelný příspěvek.
Fáze provozu - Dominantními a sledovanými škodlivinami v souvislosti s provozem záměru
jsou suspendované částice PM10, oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen.
Zdravotní riziko imisí škodlivých látek v ovzduší – identifikace a charakterizace
nebezpečnosti
Hlavními škodlivinami v rámci předkládaného záměru jsou oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
frakce PM10 a benzen.
Oxid dusičitý (NO2)
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější škodliviny emitované do ovzduší při spalovacích
procesech. Ve většině případů je emitován převážně oxid dusnatý, který ve vnějším ovzduší rychle
oxiduje na oxid dusičitý, který je zdravotně podstatně významnější.
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde mohou být
dosahovány koncentrace významně vyšší, než ve vnějším prostředí. Jako zdroj emisí se zde uplatňuje
hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů.
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Oxid dusičitý vykazuje při inhalační expozici významné akutní i chronické zdravotní účinky.
Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu
k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží.
V současné době nejsou známy žádné zprávy o tom, že by měl NO2 karcinogenní nebo
teratogenní účinky. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné výsledky a
neumožňují jednoznačný závěr.
Při pokusech u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví v podobě zhoršení plicních
funkcí a zvýšení dráždivosti dýchacích cest u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2
nad 1880 µg/m3 (1 ppm).
Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní účinky u citlivých skupin
populace, jako jsou bronchitici a zejména astmatici.
Za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně
nepříznivé účinky) považuje WHO koncentraci kolem 400 µg/m3, která u astmatiků při krátkodobé
expozici způsobuje mírné zhoršení plicních funkcí a zvyšuje dráždivost dýchacích cest.
V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná koncentrace
200 µg/m3 s mezí tolerance 80 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40 µg/m3 s mezí tolerance 16
µg/m3. Meze tolerance se od roku 2003 plynuje snižují tak, aby v roce 2010 dosáhly nulové hodnoty.
Pro sumu oxidů dusíku NOx platí od roku 2002 imisní limit 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace
pro ochranu ekosystémů.
Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanoví Vyhláška MZ č. 6/2002
jako hygienický limit pro oxid dusičitý průměrnou jednohodinovou koncentraci 100 µg/m3.
Oxid uhelnatý – CO
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, o něco málo lehčí než vzduch. Hlavním
zdrojem emisí CO je nedokonalé spalování, např. v automobilech, průmyslu, teplárnách a spalovnách.
Oxid uhelnatý neproniká pokožkou, takže jedinou významnou expoziční cestou je inhalace.
Rychle difunduje přes alveolární, kapilární a placentární membrány. Přibližně 80 - 90 %
absorbovaného CO se váže na hemoglobin červených krvinek a vzniká karboxyhemoglobin (COHb).
Afinita hemoglobinu k oxidu uhelnatému je 200-250 x vyšší, než ke kyslíku.
Během expozice stabilní koncentraci CO procento COHb nejprve rychle narůstá, po 3
hodinách se začíná vyrovnávat a po 6-8 hodinách expozice dosahuje rovnovážného stavu. Vylučování
CO z organismu probíhá podle stejných zákonitostí jako příjem, poločas je v rozsahu 2 - 8 hodin.
Proto se často imisní koncentrace a limity pro CO vyjadřují jako osmihodinové klouzavé průměry,
neboť tak nejlépe vystihují odpověď lidského organismu a současně při nízké zátěži v běžném
prostředí po dosažení rovnovážného stavu mohou sloužit i jako 24 hodinové koncentrace.
Vazba CO s železem hemoglobinu redukuje přenosovou kapacitu krve pro kyslík a brání
uvolňování kyslíku. To je hlavní příčinou tkáňové hypoxie (nedostatku kyslíku) při expozici nízkým
koncentracím CO.
Při vyšších koncentracích se zbytek absorbovaného CO váže na další bílkoviny obsahující
železo, jako je myoglobin, cytochromoxidáza a cytochrom P-450. Afinita myoglobinu k CO je 30-50x
vyšší, než ke kyslíku. Tím dále klesá mezibuněčný transport kyslíku.
Hlavní obavy však vyvolává vliv hypoxie na kardiovaskulární systém u citlivých skupin
populace, což jsou zejména pacienti s chronickou anginou pectoris. Objektivní důkazy o zhoršování
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příznaků anginy pectoris byly získány již od koncentrace COHb 2,9 %. Epidemiologické studie
naznačují, že expozice CO z kouření a ze znečištěného ovzduší může přispívat ke kardiovaskulární
úmrtnosti a časnému průběhu infarktu myokardu.
Vliv na neurologické funkce v podobě zhoršené koordinace, snížené pozornosti a poznávacích
schopností byly prokázány u zdravých mladých lidí při koncentraci COHb nad 5 %.
Při koncentracích COHb vyšších než 5 - 10 % může již docházet k selhání mnoha funkcí a
k subjektivním příznakům, jako je bolest hlavy a závratě. Endogenní produkce CO v lidském těle je
důvodem koncentrace COHb v úrovni 0,4-0,7 % u zdravých lidí. Během těhotenství byla zjištěna u
matek zvýšená koncentrace v rozsahu 0,7-2,5 % COHb.
Hodnotu maximálního denního osmihodinového průměru koncentrace CO ve vnějším ovzduší
10 mg/m3 uvádí i imisní vyhláškou k zákonu o ochraně ovzduší v ČR.
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu uhelnatého ve vnitřním ovzduší pobytových
místností je stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 5 mg/m3.
Prašný aerosol – frakce PM10
K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu.
Setkáváme se tak s pojmy tuhé znečišťující látky (TZL), pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý
prach, v zahraniční literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové
suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke). 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.
K přesnému zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém
rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic aerodynamického
průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak rychle klesajícím záchytem
částic s větším průměrem.
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. Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny. Na
vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i NO2.
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 s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento
proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
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 2011 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty byly
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přijaty i v ČR. Limitní jednohodinová koncentrace PM10 ve vnitřním ovzduší pobytových místností je
stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 150 µg/m3.
Benzen
Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou výfukové plyny, vypařování
z pohonných hmot, cigaretový kouř, petrochemie a spalovací procesy. Vyšší koncentrace benzenu
v ovzduší se mohou vyskytovat v okolí čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících
benzen. V atmosféře benzen setrvává hodiny až dny v závislosti na prostředí, klimatu a koncentraci
dalších polutantů. Nejdůležitější cestou jeho degradace je reakce s hydroxylovými radikály. Může být
též vymýván z ovzduší deštěm.
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca
50 % vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Benzen v játrech a patrně také v kostní dřeni
oxiduje na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol. Část vstřebaného benzenu je v nezměněné
formě vyloučena vydechovaných vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí. Poločas benzenu u
člověka je asi 28 hodin.
Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, hlavně v místech
s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic a ve vnitřním prostředí budov, kde se za
hlavní zdroj benzenu považuje tabákový kouř. Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce
závisí na kuřáctví.
Benzen má nízkou akutní toxicitu. Akutní otrava inhalační a dermální cestou vyvolává po
počáteční stimulaci a euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a
sliznic. Příznaky po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též imunologické
změny, především pokles lymfocytů a snížená rezistence vůči infekcím. Přestože benzen přechází přes
placentární bariéru, nebyla u něho zjištěna teratogenita. V experimentu u zvířat byla pozorována
fetotoxicita. Epidemiologické studie u lidí též naznačují možnost reprodukční a vývojové toxicity
benzenu, avšak spolehlivý důkaz o vztahu expozice a účinku neposkytují.
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o
kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a
chronické lymfadenóze.
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu
pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro
jednotlivé členské státy.
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Při stanovení
tohoto limitu byla vzata do úvahy praktická dosažitelnost s ohledem na existující imisní zatížení.
Hodnocení expozice
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie
(samostatná příloha č. 2 oznámení), která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí
plánovaného záměru.
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Rozptylová studie hodnotí rozptylovým modelem SYMOS´97 verze 2006 imisní příspěvek
provozu záměru. Jako emisní zdroje jsou hodnoceny zdroje emisí související s posuzovaným
záměrem.
Výpočet imisních koncentrací je proveden pro rok 2015, tedy pro stav předpokládaný po
zahájení provozu. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů a dále pro body mimo
pravidelnou síť, zohledňující nejbližší zástavbu v okolí záměru. Výstupem výpočtů jsou průměrné
roční koncentrace oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10, a benzenu. Dále je vyhodnocen i
osmihodinový klouzavý aritmetický průměr pro CO. Krátkodobé koncentrace jsou podkladem k
hodnocení rizika akutních nepříznivých účinků. Tyto koncentrace však představují maximum, které
může být v jednotlivých výpočtových bodech rozptylové studie teoreticky dosaženo za nejhorších
rozptylových podmínek.
Spolehlivějším ukazatelem jsou výsledky výpočtu průměrných ročních koncentrací, které jsou
podkladem k hodnocení rizika chronických toxických, eventuelně pozdních (karcinogenních) účinků
na zdraví. Avšak i v případě těchto hodnot je nejistotou zatíženo např. modelování imisních
koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 vedoucí k určitému podhodnocení, neboť
nezohledňuje sekundární prašnost ani druhotný vznik jemné frakce částic z původně plynných látek
v ovzduší.
Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin
v ovzduší nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních
zdrojů.
Pro předkládané hodnocení jsou využity údaje z tabelárních ročenek Českého
hydrometeorologického úřadu pro roky 2006, 2007 a 2008 a údaje z nejbližších měřicích stanic
automatického imisního monitoringu AIM ČHMÚ.
Celkově lze při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též
použít konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce
exponované okolní obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním
prostoru. Vychází se tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním
koncentracím u nejbližší obytné zástavby.
Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené
s odhadem imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným
škodlivinám i ve vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším.
Dalším důvod je ten, že koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných
z epidemiologických studií, které jsou při hodnocení rizika používány.
Charakterizace zdravotních rizik znečištěného ovzduší
Riziko toxických účinků NO2
Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu
dusičitého je možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3,
neboť spolehlivě prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto
citlivé části populace, byly zjištěny až při koncentraci cca 2x vyšší.
Dle výpočtu rozptylové studie by imisní příspěvek z provozu záměru za nejnepříznivějších
rozptylových podmínek mohl dosahovat u okolní obytné zástavby hodnot do 12,13 µg/m3 pro
maximální hodinové koncentrace.
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Měřené pozadí škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje
překračování imisních limitů ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.
Je tedy zřejmé, že ani za nepříznivých rozptylových podmínek by v zájmovém území neměly
být vlivem imisního příspěvku posuzovaného záměru i při zohlednění imisního pozadí dosaženy
krátkodobé imisní koncentrace NO2, které by významněji přesahovaly koncentraci 200 µg/m3, a tudíž
mohly představovat riziko nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí.
Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je standardním postupem
kvantitativní odhad ovlivnění respirační nemocnosti exponované populace s použitím vztahů
z epidemiologických studií, které umožňují orientačně kvantifikovat vliv imisí NO2 na respirační
nemocnost u dětské populace.
Nejčastěji se u nás k tomuto účelu používají vztahy závislosti expozice a účinku publikované
v roce 1995 v rámci programu CICERO norskou biostatističkou Kristinou Aunanovou, které vycházejí
ze statistického zpracování výsledků různých epidemiologických studií a umožňují orientačně
kvantifikovat riziko chronických respiračních syndromů a akutních astmatických obtíží u dětské
populace. Vychází se přitom z předpokladu, že znečištěné ovzduší není hlavní vyvolávající příčinou
těchto příznaků, které se běžně vyskytují i u populace žijící v čistém prostředí, mají často virovou
etiologii a mohou souviset i s klimatickými vlivy. Znečištěné ovzduší působí na tomto podkladě jako
faktor zvyšující vnímavost vůči infekci a dráždivým látkám a prodlužující a zhoršující průběh těchto
syndromů.
Prevalenci chronických respiračních syndromů je dle Aunanové možné odhadnout podle
vztahu OR (odds ratio) = 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/m3. Pro výpočet prevalence výskytu
astmatických obtíží byl odvozen regresní koeficient β = 0,016 (95 % CI = 0,002 - 0,030).
Zvýšení výskytu těchto symptomů se vztahuje k hypotetické základní úrovni při nulové
koncentraci NO2 v ovzduší. Tento hypotetický denní výskyt chronických respiračních symptomů u
dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %, výskyt astmatických příznaků mezi dětmi na 2 %.
Výpočet pomocí regresního koeficientu udává tzv. poměr šancí (OR – odds ratio), který lze
s určitým zjednodušením interpretovat jako zvýšení rizika onemocnění a při znalosti počtu
exponovaných osob lze pak vypočíst předpokládaný počet dní v roce s onemocněním, tzv. „osobodny“ nebo prostonané dny („person-days“).
V následující tabulce je na základě těchto vztahů proveden teoretický výpočet denního
výskytu (prevalence) chronických respiračních symptomů a astmatických obtíží u dětí v zájmovém
území záměru. Jako odhad imisního pozadí je použita průměrná roční koncentrace NO2 33,3 µg/m3
(údaje z AIM pro rok 2008 – stanice Beroun). Imisní příspěvek z provozu záměru by měl dle
rozptylové studie dosahovat u nejbližší okolní obytné zástavby koncentraci do 0,01 µg/m3 roční
průměrné roční koncentrace. Výpočet prevalence respiračních symptomů je proveden pro samotné
imisní pozadí a poté pro součet imisního pozadí.
Tab. č. 45 Teoretický výpočet denního výskytu (prevalence) chronických respiračních symptomů a
astmatických obtíží u dětí v zájmovém území záměru

Rp (µ
µg/m3)
33,3
33,31

Riziko chronických respiračních symptomů (CHRS) a astmatických
obtíží (AST) u dětí v závislosti na průměrné roční imisní koncentraci NO2
Prevalence CHRS (% populace)
OR = exp (β
β.C)
(95
%
CI)
(95 % CI)
OR
P
1,090- 1,341
3,270-4,023
1,201
3,603
1,090-1,341
3,270-4,023
1,201
3,603
Prevalence AST (% populace)
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33,3
33,31

1,069-2,716
1,069-2,716

1,704
1,704

3,408
3,408

2,138-5,432
2,138-5,432

Riziko toxických účinků CO
U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek z provozu záměru pohybuje řádově pod
doporučeným limitem, který vychází ze známých nepříznivých účinků této škodliviny. Úroveň
imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území se rovněž pohybuje bezpečně pod úrovní
imisního limitu.
Riziko toxických účinků PM10
Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze
vycházet ze závěrů Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000, uvedených v kapitole
IV.2. věnované popisu nebezpečnosti hodnocených látek.
Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic v ovzduší
na zdraví, které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností
obyvatel na kardiovaskulární a respirační onemocnění, a to již při nízké úrovni expozice hluboko pod
současnými imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o
bezprahovém účinku.
Přesný mechanismus účinku, ani hlavní faktory, které jej ovlivňují, nejsou dosud spolehlivě
objasněny. Kromě velikosti částic, která je zřejmě dominantní, se uvažuje zejména o obsahu některých
těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků.
Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad
z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné
koncentrace PM10 spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se
zvýšením počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují
neprodleně nebo se zpožděním 1 - 3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší
lidé, kojenci a osoby s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému.
Imisní příspěvek provozu plánovaného záměru k 24 hodinové koncentraci PM10 by dle
rozptylové studie mohl za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat maximálně hodnoty
0,0029 µg/m3.
Je tedy pravděpodobné, že za nepříznivých rozptylových podmínek mohou i v zájmovém
území výkyvy denních koncentrací PM10 přechodně ovlivňovat respirační nemocnost a úmrtnost
predisponovaných skupin obyvatel. Zcela zanedbatelný podíl na tomto vlivu zde bude mít imisní
příspěvek z provozu plánovaného záměru. Kvantitativní vyhodnocení tohoto vlivu není reálně možné,
neboť při relativně malém počtu, exponovaných obyvatel bude záviset především na konkrétním
zdravotním stavu a eventuální individuální predispozici k nepříznivým účinkům znečištěného ovzduší.
Ve vztahu k dlouhodobé chronické expozici se redukce očekávané délky života začíná dle
epidemiologických studií projevovat již od průměrné roční koncentrace PM10 10 µg/m3. Zvýšení
tohoto průměru o 10 µg/m3 by mělo být dle WHO spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem
prevalence bronchitis u dětí o 29 %.
Uvedené zvýšení úmrtnosti v podstatě znamená snížení počtu lidí, dožívajících se určitého
věku. WHO uvádí ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě příklad pro populaci 100 000 mužů se
strukturou úmrtnosti zjištěnou v Holandsku. Při zvýšení dlouhodobé expozice PM10 o 20 µg/m3 se
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odhaduje snížení počtu mužů dožívajících se 50 let o 764, 60 let o 2494 a 70 let o 6250. Souhrnně se
předpokládá redukce očekávané délky života o 1 - 2 roky.
K aplikaci tohoto vztahu v konkrétních podmínkách je obtížné zjistit nezbytné údaje o věkové
skladbě a úmrtnosti malých souborů exponované populace. K charakterizaci rizika se proto standardně
používá postup kvantifikace vlivu imisí pevných částic na respirační nemocnost u dětí, jakožto citlivé
části populace.
S použitím vztahů podle Aunanové je možné odhadovat zvýšení prevalence bronchitis a
chronických respiračních symptomů u dětí na základě znalosti průměrné roční koncentrace PM10 podle
vztahu OR = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629 (95% interval spolehlivosti CI = 0,00273
- 0,05187) a C je roční průměrná koncentrace PM10 v µg/m3. Hypotetický denní výskyt bronchitis a
chronických respiračních symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %.
V následující tabulce je na základě tohoto vztahu proveden teoretický výpočet prevalence
bronchitis u dětí v zájmové lokalitě záměru. Výpočet je proveden pro konzervativní odhad imisního
pozadí PM10 v dané lokalitě 30,3 µg/m3. K této hodnotě jsou připočteny hodnoty vypočteného
imisního příspěvku z provozu záměru, který se dle rozptylové studie pohybuje u nejbližší obytné
zástavby do 0,0007 µg/m3.
Tab. č. 46 Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti na průměrné roční
imisní koncentraci PM10
Rp (µ
µg/m3)
30,3
30,3007

OR = exp (β
β.C)
OR
2,218
2,218

(95% CI)
1,086-4,815
1,086-4,815

Prevalence (% populace)
P
6,654
6,654

(95% CI)
3,258-14,445
3,258-14,445

Riziko karcinogenního účinku benzenu
Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen.
Kvantitativní hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto součástí standardního
postupu hodnocení zdravotních rizik z dopravy.
Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, nejsou hodnoceny
krátkodobé maximální koncentrace a hodnocení rizika je založeno na kvantifikaci míry
karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.
Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost
zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny.
Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual
Lifetime Cancer Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer
Risk), udávající karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci z ovzduší.
Současná úroveň znečištění ovzduší zájmového území benzenem se pohybuje kolem 1 µg/m3.
Této koncentraci benzenu by podle jednotky karcinogenního rizika WHO (6x10-6) odpovídalo při
celoživotní expozici navýšení karcinogenního rizika ILCR 6,00x10-6.
Rozptylová studie udává pro zájmové území příspěvek k průměrné roční koncentraci 0,001
µg/m , čemuž odpovídá karcinogenní riziko ILCR 0,6 x10-8.
3

Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie považována
hodnota ILCR = 1 x 10-6, tj. zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním rakovinou o
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1 případ na 1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na přesnost výpočtu lze však
považovat za akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.
Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem se pravděpodobně pohybuje
v přijatelných hodnotách a vlastní imisní příspěvek hodnoceného záměru není významný.
Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je navíc
pravděpodobné, že současně používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím
UCR dle WHO je nadhodnocený a skutečné riziko je nižší.
Analýza nejistot
Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami, danými
spolehlivostí použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady chování exponované
populace, apod. Proto je jednou z neopominutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza
nejistot, které jsou s ním spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.
V daném případě hodnocení zdravotních rizik imisí škodlivin v ovzduší v okolí plánovaného
záměru jsou nejistoty spojeny jak s výchozími daty o expozici, tak i s použitými referenčními
koncentracemi a závěry epidemiologických studií, které odrážejí současný, ještě stále neúplný stav
poznání působení některých látek na zdraví člověka. Konkrétně se jedná o tyto oblasti:
1/ Nejistoty spojené se vstupními daty i výstupy rozptylové studie, které vycházejí
z předběžných podkladů, které se budou dále upřesňovat v dalších fázích projektové přípravy.
Nejistotou je též zatíženo vlastní modelování úrovně imisní expozice. Vysoká je nejistota modelování
imisních koncentrací suspendovaných částic, neboť současné imisní rozptylové modely nezohledňují
všechny emisní faktory, podílející se na výsledných imisích.
2/ Nejistoty ve znalosti imisního pozadí v dané lokalitě. Z hlediska hodnocení celkové
expozice imisím v ovzduší je tato nejistota nejvýznamnější.
3/ Hodnocení expozice bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční scénář,
předpokládající trvalou expozici nejvyšším vypočteným imisním hodnotám škodlivin v referenčních
bodech rozptylové studie situovaných u nejbližší okolní obytné zástavby. Ve vztahu k průměrné
úrovni expozice obyvatel tedy jde o odhad expozice vědomě nadnesený, který je horní hranicí reálné
situace. V případě hodnocených složek imisí je ovšem třeba uvažovat i s možností expozice obyvatel
z jiných zdrojů ve vnitřním prostředí domů a bytů.
4/ Nejistoty vycházející z neznalosti bezpečné prahové koncentrace nepříznivých účinků oxidu
dusičitého a suspendovaných částic PM10 a použití vztahů mezi dávkou a účinkem ze zahraničních
epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou znečištěného
ovzduší a populace s jinými zvyklostmi může vést ke zkreslení výsledků. Je to však nezbytný postup,
neboť použitelná tuzemská data o vztahu dávka – účinek nejsou k dispozici.
5/ Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních nebo doporučených hodnot
z databází US EPA, WHO a dalších institucí, dané současným stupněm poznání o účinku těchto látek
na zdraví člověka, které se stále doplňuje a může vést ke změnám těchto hodnot.
2.3 Zdravotní rizika – shrnutí
Na základě výše uvedených vyhodnocení lze považovat posuzovaný záměr z hlediska vlivů na
zdraví obyvatel za akceptovatelný.
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3. Vlivy na ovzduší a klima
3.1 Vliv záměru na provětrávání okolí
Z větrné růžice je patrné, že bezvětří se v zájmovém území vyskytuje ve 20 % případů.
V území převládá jihozápadní proudění (23 % případů) a jižní proudění (11 % případů). Lokalitu je
možno označit jako poměrně dobře provětrávanou.
I přes to, že objekt bude tvořit určitou bariéru při proudění vzduchu, neočekávají se negativní
vlivy na provětrání území. Změny mikroklimatu v území v souvislosti s plánovanou výstavbou se
rovněž nepředpokládají.

3.2 Vliv záměru na znečištění ovzduší
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů posuzovaného záměru na ovzduší bylo provedeno
jak pro etapu výstavby, tak i provozu záměru v rámci rozptylové studie, která tvoří samostatnou
přílohu č. 2 oznámení.
Pro výpočet byla použita metodika SYMOS 97 v. 2006. Výpočet imisní zátěže byl řešen ve
výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 961 výpočtových bodů. Výpočet byl
dále rozšířen o 14 výpočtových bodů mimo výpočtovou síť, které zastupují referenční body nejbližší
chráněné obytné zástavby.
Použitý produkt SYMOS 97 v. 2006 je programový systém pro modelování znečištění
ovzduší, který zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší. Ve
výpočtu emisí z liniových zdrojů byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní faktory
dle programu MEFA v. 02.
3.2.1 Imisní limity
Dle příslušného nařízení vlády č. 350/2002 Sb. v platném znění (nařízení vlády č. 60/2004 Sb. a
nařízení vlády č. 429/2005 Sb.) ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám je nezbytné respektovat
následující imisní limity:
Tab. č. 47 Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Účel vyhlášení

Parametr / Doba

Hodnota imisního limitu

průměrování
Ochrana zdraví

Datum, do něhož
musí být limit splněn

Aritmetický průměr / 1 h

lidí

200 µg.m NO2, nesmí být
-3

1.1.2010

překročena více než 18 krát za
kalendářní rok

Ochrana zdraví

Aritmetický průměr /

lidí

Kalendářní rok

Ochrana

Aritmetický průměr /

ekosystémů

Kalendářní rok

40 µg.m-3 NO2

1.1.2010

30 µg.m-3 NOx

-

Poznámka: * Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.
V letech 2007 až 2009 budou meze tolerance následující:
2008

2009

Pro 1 hodinu

20 µg.m

10 µg.m-3

Pro kalendářní rok

4 µg.m-3

2 µg.m-3

-3

- E K O L A group, spol. s r.o. -

91

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

Tab. č. 48 Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)
Parametr / Doba

Účel vyhlášení

Hodnota imisního limitu

průměrování

50 µg.m-3 PM10, nesmí být
Ochrana zdraví lidí

Aritmetický průměr/ 24 hodin

překročena více než 35 krát za
kalendářní rok

Aritmetický

Ochrana zdraví lidí

průměr

/

40 µg.m-3 PM10

Kalendářní rok

Tab. č. 49 Imisní limity a meze tolerance pro oxid uhelnatý

Účel vyhlášení

Datum, do něhož

Parametr / Doba

Hodnota

průměrování

imisního limitu

Ochrana zdraví

Maximální denní

lidí

osmihod. klouz. průměr

Mez tolerance

musí být limit
splněn

10 mg.m-3 CO

6 mg.m-3

1.1.2005

Pozn.: * Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.
V letech 2007 až 2009 budou meze tolerance následující:
2008
Max. denní 8hod. klouzavý průměr

2009

1,25 µg.m

0,625 µg.m-3

-3

Tab. č. 50 Imisní limity a meze tolerance pro benzen

Účel vyhlášení

Parametr / Doba

Hodnota

průměrování

imisního limitu

Datum, do něhož
Mez tolerance

Aritmetický
Ochrana zdraví lidí

5 µg.m-3

průměr /
1 rok

musí být limit
splněn

5 µg.m-3
(100 %)**

1.1. 2010

Pozn.: * Benzen je jedním z prekurzorů ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení.
** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V letech 2007 až
2009 budou meze tolerance následující:
2008

2009

1,25 µg.m

-3

0,625 µg.m-3

3.2.2 Vliv výstavby záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI
na znečištění ovzduší
Vypočtené příspěvky k imisní zátěži NO2, CO, PM10 a benzenu jsou prezentovány v kapitole
7.1. Výsledky výpočtů – fáze výstavby Rozptylové studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 2
Oznámení záměru.
Fáze výstavby prezentuje situaci, jak by vypadal příspěvek k imisní situaci v etapě výstavby
za předpokladu, že výstavba začne v roce 2010. Za předpokladů daných pro výpočet emisní vydatnosti
zdroje (postup stavby, emisní faktory, EURO 3, rychlost 40 km/hod) byly vyhodnoceny příspěvky
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k imisní zátěži pro polutanty NO2, CO, benzen, suspendované částice PM10. Tyto příspěvky jsou
uvedeny v následující tabulce:
Tab. č. 51 Fáze výstavby záměru – posouzení imisní zátěže
Maximální hodinová koncentrace
Výstavba ELI

limit
-3

koncentrace
-3

referenční

Průměrná roční koncentrace
limit
-3

koncentrace
-3

referenční

[µg.m ]

[µg.m ]

bod

[µg.m ]

[µg.m ]

bod

NO2

200

7,154

1

40

1,0678

2

CO

10 000 *

14,914 *

1

-

2,2022

2

benzen

-

0,092

2

5

0,0140

2

PM10

50 **

24,944 **

2

40

9,3562

2

Poznámka k tabulce: * maximální 8-mi hodinová koncentrace

** maximální denní koncentrace

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 7,154 µg.m-3 pro maximální hodinové koncentrace
(referenční bod č. 1 – Zástavba - ul. 5. Května). To představuje příspěvek ve výši maximálně 3,6 %
imisního limitu.
Pro roční koncentrace byl vyčíslen nejvyšší příspěvek k imisní zátěži ve výši 1,0678 µg.m-3 v
referenčním bodě č. 2 - Restaurace U Trojánků. Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek
2,7 % k ročnímu imisnímu limitu.
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 14,914 µg.m-3 pro maximální 8hodinové koncentrace
(referenční bod č. 1 - Zástavba - ul. 5. Května). To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,15 %
imisního limitu.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži benzenu nejvýše do 0,0140 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace
v referenčním bodě č. 2 - Restaurace U Trojánků. To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,28 %
imisního limitu.
Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše v referenčním bodě č. 2 – Restaurace U Trojánků, a to do
24,944 µg.m-3 pro průměrné denní koncentrace PM10. To představuje příspěvek ve výši maximálně
49,8 % imisního limitu. Pro referenční body se pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do
9,3562 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace, a to v referenčním bodě č. 2 – Restaurace U Trojánků.
To představuje příspěvek ve výši maximálně 23,4 % imisního limitu.
Vzhledem k dočasnosti etapy výstavby lze ve vztahu k ovlivnění kvality ovzduší záměr
označit za akceptovatelný při respektování všech doporučení směřujících k omezování sekundární
prašnosti v rámci rozhodujících stavebních prací, které jsou spojeny s manipulací s výkopovou
zeminou.
Bude nutné věnovat zvýšenou pozornost organizaci výstavby, zejména z hlediska omezování
prašnosti při prováděných stavebních činnostech. Pro samotnou etapu stavebních prací jsou ve vztahu
k omezování sekundární prašnosti doporučena následující opatření:
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- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací,
- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány.

3.2.3 Vliv provozu záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI
na znečištění ovzduší
Vypočtené příspěvky k imisní zátěži NO2, CO, PM10 a benzenu jsou prezentovány v kapitole
7.2. Výsledky výpočtů – fáze provozu záměru – samotný příspěvek záměru Rozptylové studie, která
tvoří samostatnou přílohu č. 2 Oznámení záměru.
Fáze provozu záměru prezentuje situaci, jak by vypadal příspěvek k imisní situaci v etapě
provozu pouze posuzovaného záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI. Hodnocení
je provedeno pro rok 2015. Za předpokladů daných pro výpočet emisní vydatnosti zdrojů (popis
technologie, typy kotlů a spotřeby paliv, emisní faktory, EURO 3, rychlost 50 km/hod) byly
vyhodnoceny příspěvky k imisní zátěži pro polutanty NO2, CO, benzen, suspendované částice PM10.
Tyto příspěvky jsou v následující tabulce:
Tab. č. 52 Fáze provozu záměru – posouzení imisní zátěže
Maximální hodinová koncentrace
Záměr ELI

limit
-3

koncentrace
-3

referenční

Průměrná roční koncentrace
limit
-3

koncentrace
-3

referenční

[µg.m ]

[µg.m ]

bod

[µg.m ]

[µg.m ]

bod

NO2

200

12,131

13

40

0,0138

7

CO

10 000 *

23,968 *

13

-

0,2596

2

benzen

-

0,124

13

5

0,0007

1,2

PM10

50 **

0,029 **

13

40

0,0005

1,2

Poznámka k tabulce: * maximální 8hodinová koncentrace

** maximální denní koncentrace

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek pouze posuzovaného záměru k imisní zátěži nejvýše do 12,131 µg.m-3 pro
maximální hodinové koncentrace, a to v referenčním bodě č. 13 – Ulice Dolmenská. To představuje
příspěvek ve výši maximálně 6,1 % imisního limitu. Pro roční koncentrace byl vyčíslen nejvyšší
příspěvek k imisní zátěži ve výši 0,0138 µg.m-3 v referenčním bodě č. 7 - Škola – ul. Na Vršku.
Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek 0,03 % k ročnímu imisnímu limitu.
Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru nezpůsobí překroční
imisních limitů pro oxid dusičitý. Vyšší příspěvek záměru je způsoben množstvím emisí
z dieselagregátu, kdy emise byly vyčísleny pomocí emisních faktorů a maximální doby provozu. Lze
však předpokládat, že vypočtené emise jsou nadhodnoceny a tudíž lze předpokládat, že i imisní zátěž
v souvislosti s provozem záměru bude ve skutečnosti nižší. Výpočet je na straně bezpečnosti.
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 23,968 µg.m-3 pro maximální 8hodinové koncentrace.
To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,024 % imisního limitu.
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Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji
imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překročení imisních limitů pro oxid uhelnatý.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše v referenčním bodě č. 1 – zástavba ul. 5. května a 2 Restaurace U Trojánků do 0,0007 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace. To představuje příspěvek
ve výši maximálně 0,014 % imisního limitu.
Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji
imisní zátěž benzenu v zájmovém území a nezpůsobí překročení imisních limitů.
Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 0,029 µg.m-3 pro průměrné denní koncentrace, a to v
referenčním bodě č. 13 – Ulice Dolmenská To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,06 %
imisního limitu. Nejvýše se pohybuje příspěvek k imisní zátěži v referenčních bodech č. 1 – zástavba
ul. 5. května a č. 2 - Restaurace U Trojánků (0,0005 µg.m-3) pro průměrné roční koncentrace. To
představuje příspěvek ve výši maximálně 0,0013 % imisního limitu.
Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky v období provozu posuzovaného záměru
neovlivní významněji imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překročení imisních limitů pro
suspendované částice PM10.

3.2.4 Vliv provozu záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI +
ostatních plánovaných záměrů v zájmovém území na znečištění ovzduší
Vypočtené příspěvky k imisní zátěži NO2, CO, PM10 a benzenu jsou prezentovány v kapitole
7.3. Výsledky výpočtů – fáze provozu záměru – kumulativní příspěvky Rozptylové studie, která tvoří
samostatnou přílohu č. 2 Oznámení záměru.
Fáze provozu – kumulace záměrů prezentuje situaci, jak by vypadal příspěvek k imisní situaci
v etapě provozu posuzovaného záměru „Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI“, plánovaného
záměru HiLase a v současnosti realizovaného Obchodně-komerčně administrativního centra. Toto
hodnocení je provedeno pro rok 2015. Za předpokladů daných pro výpočet emisní vydatnosti zdrojů
(popis technologie, typy kotlů a spotřeby paliv, emisní faktory, EURO 3, rychlost 50 km/hod) byly
vyhodnoceny příspěvky k imisní zátěži pro polutanty NO2, CO, benzen, suspendované částice PM10.
Tyto příspěvky jsou v následující tabulce:
Tab. č. 53 Fáze provozu záměru – posouzení imisní zátěže
Maximální hodinová koncentrace
Kumulace záměrů

limit
-3

koncentrace
-3

referenční

Průměrná roční koncentrace
limit
-3

koncentrace
-3

referenční

[µg.m ]

[µg.m ]

bod

[µg.m ]

[µg.m ]

bod

NO2

200

12,146

13

40

0,0173

7

CO

10 000 *

24,150 *

13

-

0,2966

2

benzen

-

0,125

13

5

0,0010

1,2

PM10

50 **

0,029 **

13

40

0,0007

1,2

Poznámka k tabulce: * maximální 8hodinová koncentrace
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Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 12,146 µg.m-3 pro maximální hodinové koncentrace, a
to v referenčním bodě č. 13 – Ulice Dolmenská. To představuje příspěvek ve výši maximálně 6,1 %
imisního limitu. Pro roční koncentrace byl vyčíslen nejvyšší příspěvek k imisní zátěži ve výši
0,0173 µg.m-3 pro referenční bod č. 7 - Škola – ul. Na Vršku. Vzhledem k imisním limitům se jedná o
příspěvek 0,04 % k ročnímu imisnímu limitu.
Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaných záměrů nezpůsobí překročení
imisních limitů pro oxid dusičitý.
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 24,150 µg.m-3 pro maximální 8-mi hodinové
koncentrace. To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,024 % imisního limitu.
Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaných záměrů neovlivní významněji
imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překročení imisních limitů pro oxid uhelnatý.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše v referenčních bodech č. 1 – zástavba ul. 5. května a č. 2 Restaurace U Trojánků (do 0,0010 µg.m-3) pro průměrné roční koncentrace. To představuje příspěvek
ve výši maximálně 0,02 % imisního limitu.
Obecně lze vyslovit závěr, že příspěvky posuzovaných záměrů neovlivní významněji imisní
zátěž benzenu v zájmovém území a nezpůsobí překročení imisních limitů.
Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území - - Pro referenční body se
pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 0,029 µg.m-3 pro průměrné denní koncentrace, a to v
referenčním bodě č. 13 – Ulice Dolmenská. To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,06 %
imisního limitu. Nejvýše se pohybuje příspěvek k imisní zátěži v referenčních bodech č. 1 – zástavba
ul. 5. května a č. 2 - Restaurace U Trojánků (0,0007 µg.m-3) pro průměrné roční koncentrace. To
představuje příspěvek ve výši maximálně 0,0017 % imisního limitu.
Obecně lze vyslovit závěr, že příspěvky v období provozu posuzovaných záměrů neovlivní
významněji imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překročení imisních limitů pro suspendované
částice PM10.
Shrnutí
Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve vztahu k vlivům
na ovzduší realizovatelná a nebude výrazněji ovlivňovat imisní pozadí v bezprostředním okolí.
Příspěvky vyvolané pouze samotným řešeným záměrem lze označit za středně významné, které
nezpůsobí během provozu zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalitě.
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4. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a
biologické charakteristiky
4.1 Hluk
Hygienické limity
Z dikce nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující nejvýše přípustné hodnoty hladin
akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro chráněný vnitřní prostor staveb:
Chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor:
základní hladina ak. tlaku A

LAeq,T = 50 dB

korekce pro hluk z veřejných komunikací (pro komunikaci III. třídy)

k=

korekce pro hluk z veřejných komunikací (pro komunikaci I. a II. třídy)

k = 10 dB

korekce pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích

k = 20 dB

korekce pro noc pro pozemní komunikace

k = -10 dB

5 dB

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity:
Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí komunikací III. třídy:
pro den:
pro noc:

LAeq,16 h = 55 dB
LAeq,8 h = 45 dB

Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí komunikací I. a II. třídy:
pro den:
pro noc:

LAeq,16 h = 60 dB
LAeq,8 h = 50 dB

V případě staré hlukové zátěže pro chráněný venkovní prostor staveb:
pro den:
pro noc:

LAeq,16 h = 70 dB
LAeq,8 h = 60 dB

Pro chráněné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace
v chráněném venkovním prostoru staveb ovlivňovaném hlukem vozidel na účelových komunikacích
uvažovány hygienické limity:
základní hladina ak. tlaku A

LAeq,T = 50 dB

korekce pro hluk z neveřejných komunikací

k = 0 dB

korekce pro noc

k = -10 dB

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity:
Pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí účelových komunikací:
pro den
pro noc

LAeq,8 h = 50 dB
LAeq,1 h = 40 dB
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Pro řešené stacionární zdroje hluku jsou hygienické limity pro hladinu akustického tlaku A:
pro den
pro noc

LAeq,8 h = 50 dB (pro nejhlučnějších 8 hodin)
LAeq,1 h = 40 dB (pro nejhlučnější 1 hodinu)

Pro chráněné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve
venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem ze stavební činnosti uvažovány tyto hygienické limity
v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq,S = 60 dB pro dobu 6 - 7 hod
LAeq,S = 65 dB pro dobu 7 - 21 hod
LAeq,S = 60 dB pro dobu 21 - 22 hod
LAeq,s = 65 dB pro dobu 7 – 21 hod (hluk z obslužné dopravy staveniště)

Vliv výstavby záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI
na akustickou situaci
Podrobným hodnocením hluku ze stavební činnosti a obslužné staveništní dopravy záměru se
zabývá Akustická studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 1 tohoto oznámení.
Zdroji hluku při stavební činnosti jsou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha
staveniště. Jedná se o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz
materiálů vytvářejí svým provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě
tvoří bodové zdroje hluku. Popis jednotlivých zdrojů hluku je uveden v kapitole B.III.4.1.
Pro zájmové území byl vytvořen pomocí výpočtového programu Cadna A matematický 3D
model. V kontrolních bodech byly vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. Kontrolní
body byly umístěny dva metry před fasádou obytných domů. Výpočtové body byly umístěny tak, aby
výsledky vypovídaly co nejvěrohodněji o celkové akustické situaci celé posuzované oblasti. Celkem
bylo vybráno 14 výpočtových bodů.
Tab. č. 54 Charakteristika výpočtových bodů
Označení

Výška bodu nad

bodu výpočtu

terénem [m]

1

Popis objektu, způsob využití

Ulice

Číslo popisné

3,0

Objekt k bydlení, 1 NP

5. května

32

2

3,0

Objekt k bydlení

5. května

52

3

3,0

Objekt k bydlení

5. května

34

3,0

Objekt k bydlení

5. května

104

6

3,0

Rodinný dům

Ke Zvoli

684

M2

3,0

Rodinný dům

Mezi Křižovatkami

61

7

3,0

Rodinný dům

Mezi Křižovatkami

nezjištěno

8

3,0

Objekt k bydlení

Zbraslavská

67

9

3,0

Objekt k bydlení

Pražská

153

4
5
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Označení

Výška bodu nad

bodu výpočtu

terénem [m]

10

Popis objektu, způsob využití

Ulice

Číslo popisné

3,0

Objekt k bydlení

Pražská

M1

3,0

Chráněný venkovní prostor

Pražská

11

3,0

Objekt k bydlení

Ke Zlatníkům

9

12

3,0

Objekt k bydlení

Ke Zlatníkům

50

277

Pozn. k tabulce: Způsob využití objektu byl zjišťován z elektronického katastru nemovitostí, stav k 07/2009.

Výpočet hluku z liniových zdrojů
Mimostaveništní doprava se předpokládá v době od 7 do 21 hodin. V rámci provozu
mimostaveništní dopravy je předpokládána maximální hodinová intenzita těžké nákladní dopravy 10
TNA/hod jednosměrně (20 TNA/hod obousměrně). Pro uvedenou intenzitu TNA byly vypočteny
hodnoty LAeq,s pro zvolené výpočtové body v zájmovém území.
Tab. č. 55 Vypočtené hodnoty LAeq,s pro hluk z liniové mimostaveništní dopravy
Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A
Označení

Výška bodu nad

bodu výpočtu

terénem [m]

LAeq,s [dB]
Číslo popisné
10 TNA/ hod

8 TNA/hod

Hygienický limit

jednosměrně

jednosměrně

(dB)

1

3,0

32

36,1

35,2

65

2

3,0

52

37,8

36,8

65

3

3,0

34

38,5

37,6

65

4

3,0

40,9

39,9

65

39,9

38,9

65

104
5

3,0

6

3,0

684

48,6

47,6

65

M2

3,0

61

63,9

63,0

65

7

3,0

nezjištěno

62,8

61,8

65

8

3,0

67

36,4

35,5

65

9

3,0

153

63,9

62,9

65

10

3,0

33,6

32,6

65

38,0

37,0

65

277
M1

3,0

11

3,0

9

47,1

46,1

65

12

3,0

50

35,5

34,5

65

Legenda k tabulce:
tučně

Hodnoty na hranici hygienického limitu vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 dB).

Vypočtené hodnoty LAeq,s pro intenzitu dopravy 10 TNA/hod jednosměrně (20 TNA/hod
obousměrně) se nachází v intervalu od 33,6 dB do 63,9 dB. Vypočtené hodnoty ve výpočtových
bodech M2 a 9 se pohybují na hranici hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti vzhledem
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k nepřesnosti výsledku výpočtu (±2,0 dB). Z uvedených důvodů je doporučeno snížit intenzitu
dopravy na 8 TNA/hod jednosměrně, tedy 16 TNA/hod v obou směrech. Pří dodržení této maximální
intenzity nákladní dopravy bude splněn hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti 65 dB v denní
době od 7 do 21 hodin dle NV č. 148/2006 Sb.
Staveništní doprava - V tomto stupni projektové dokumentace bylo na základě dostupných
podkladů přistoupeno k hodnocení staveništní dopravy v rámci bodových zdrojů. V dalším stupni
projektové dokumentace musí být upřesněny staveništní komunikace. Na základě upřesnění
staveništních komunikací bude provedeno akustické posouzení hluku ze stavební dopravy na těchto
komunikacích.
Výpočet hluku z bodových zdrojů
Předpokládané stavební stroje, které budou použity při výstavbě záměru, jsou uvedeny
v kapitole 5.6 Akustické studie. Vzhledem k tomu, že se jedná o předpoklad, bylo přistoupeno ke
stanovení maximálního počtu současně pracujících stavebních strojů na staveništi během jednoho dne
v pracovní době od 7 do 21 hodin. Uvedený maximální počet stavebních strojů je doporučen pro
všechny fáze a etapy výstavby včetně jejich souběhu.
Ve výpočtu je uvažováno s následujícím nasazením pracovních strojů: 1 stroj s LWA = 115 dB
s dobou nasazení 6 hodin, 1 stroj s LWA = 113 dB s dobou nasazení 6 hodin, 1 stroj s LWA = 113 dB
s dobou nasazení 8 hodin, 1 stroj s LWA = 111 dB s dobou nasazení 6 hodin, 2 stroje s LWA = 110 dB
s dobou nasazení 8 hodin, 2 stroje s LWA = 105 dB s dobou nasazení 8 hodin, 2 stroje s LWA = 100 dB
s dobou nasazení 8 hodin.
Celkem je ve výpočtu uvažováno s nasazením 10 strojů současně pracujících během dne mezi
7 a 21 hodinou.
V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty LAeq,s pro bodové stroje uvnitř
staveniště:
Tab. č. 56 Vypočtené hodnoty LAeq,s pro hodnocené bodové zdroje
Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,s
Označení bodu

Výška bodu nad

Číslo

výpočtu

terénem [m]

popisné

[dB]
10 strojů

10 strojů s PHC

Hygienický limit (dB)

1

3,0

32

61,7

61,7

65

2

3,0

52

58,6

58,6

65

3

3,0

34

57,3

56,7

65

4

3,0

64,8

62,7

65

68,0

64,2

65

104
5

3,0

6

3,0

684

56,3

56,5

65

M2

3,0

61

52,3

52,3

65

7

3,0

nezjištěno

41,0

41,0

65

8

3,0

67

30,9

30,9

65

9

3,0

153

30,7

30,6

65
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Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,s
Označení bodu

Výška bodu nad

Číslo

výpočtu

terénem [m]

popisné

10

3,0

[dB]
10 strojů

10 strojů s PHC

Hygienický limit (dB)

35,1

34,7

65

35,9

35,9

65

277
M1

3,0

11

3,0

9

46,2

45,8

65

12

3,0

50

46,6

45,8

65

Legenda k tabulce:

Hodnoty překračující hygienický limit.
tučně Hodnoty na hranici hygienického limitu vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 dB).

Vypočtené hodnoty LAeq,s pro současně pracujících 10 strojů s výše uvedenými akustickými
výkony a dobou nasazení se pohybují od 30,7 dB do 68,0 dB.
Pro snížení LAeq,s se doporučuje na hranici staveniště (severovýchodní roh směrem k domu č.p.
104) vybudovat mobilní nebo pevnou protihlukovou clonu o minimální výšce 3,0 m nad terénem v
severovýchodní části staveniště kvůli akustickému odstínění objektu č. p. 104. Celé staveniště se
doporučuje oplotit plným plotem výšky min. 2,0 m. Plné oplocení je nutné v severní a jihovýchodní
části, kde se nachází chráněná obytná zástavba.
Pro 10 současně pracujících strojů (1 stroj s LWA = 115 dB a dobou nasazení 6 hodin;
1 stroj s LWA = 113 dB a dobou nasazení 6 hodin; 1 stroj s LWA = 113 dB a dobou nasazení
8 hodin; 1 stroj s LWA = 111 dB a dobou nasazení 6 hodin; 2 stroje s LWA = 110 dB a dobou nasazení 8
hodin; 2 stroje s LWA = 105 dB a dobou nasazení 8 hodin; 2 stroje s LWA = 100 dB a dobou nasazení 8
hodin) bude při realizaci PHC o výšce 3,0 m nad terénem v severovýchodním rohu staveniště směrem
k domu č. p. 104 splněn hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti.
Výše uvedená situace (nasazení 10-ti současně pracujících strojů) modeluje předpokládané
maximální možné nasazení pracovních strojů a zařízení v nejnepříznivější situaci. O uvedených
výstupech lze tedy předpokládat, že jsou na straně bezpečnosti výpočtu. V dalším stupni projektové
dokumentace je bude nutné na základě zpřesnění a optimalizování vstupních podkladů konkretizovat a
zpřesnit.
Návrh protihlukových opatření pro hluk ze stavební činnosti
V předchozích kapitolách je uveden obecný výpočet pro hluk ze stavební činnosti při realizaci
záměru ELI. V této fázi projektové dokumentace jsou navržena především obecná protihluková
opatření a stanoveny maximální intenzity dopravy a počty současně pracujících staveních strojů
během dne.
Níže uvedená protihluková opatření doporučujeme v dalším stupni projektové dokumentace
zpřesnit a optimalizovat na základě zpřesnění harmonogramu stavebních prací.
Liniové zdroje – mimostaveništní doprava
•

Maximální doporučená intenzita nákladní dopravy pro všechny fáze a etapy výstavby záměru
včetně jejich součinnosti je 16 TNA/hod obousměrně, tj. 104 TNA v době od 7 do 21 hod. s 1
hodinovou přestávkou.
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•

V dalším stupni projektové dokumentace musí být upřesněn harmonogram pro jednotlivé fáze
výstavby, na základě tohoto zpřesnění musí být vypracována podrobnější akustická posouzení
hluku ze stavební činnosti.
Liniové zdroje – staveništní doprava

•

Maximální doporučená intenzita nákladní dopravy na staveništních komunikacích pro
jednotlivé fáze je shodná s maximální doporučenou intenzitou pro jednotlivé fáze výstavby.
V dalším stupni projektové dokumentace musí být výpočet upřesněn.
Bodové zdroje

•

Doporučený maximální počet stavebních strojů pro jednotlivé fáze a etapy výstavby je 10
současně pracujících strojů (s parametry viz předchozí kapitola) v denní době od 7 do 21
hodin při realizaci např. mobilní PHC o výšce 3,0 m v severovýchodním rohu staveniště
směrem domu č. p. 104.

•

V dalším stupni projektové dokumentace musí být upřesněn harmonogram pro jednotlivé
etapy a fáze výstavby, na základě tohoto zpřesnění musí být vypracována podrobnější
akustická posouzení hluku ze stavební činnosti.
Obecná doporučení

•

Pracovní doba ve všední dny od pondělí do pátku mezi 7 a 21 hod, v sobotu a neděli
doporučená pracovní doba od 8 do 18 hod. V době mezi 7 – 8 hod a mezi 20 – 21 hod je
vhodné provádět již pouze méně hlučné a přípravné práce.

•

Ohraničení staveniště plným plotem min. výšky 2,0 m nad terénem.

•

Na severovýchodní straně staveniště, především směrem k domům č.p.
a č.p. 32, realizovat mobilní nebo pevnou PHC o výšce minimálně 3,0 m nad terénem.

•

Kompresory, okružní pily apod. – umístit při provozu do uzavřeného prostoru na staveništi.

•

Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor.

•

Práce v sobotu a v neděli naplánovat tak, aby neprobíhaly hlučné stavební práce (např. řezání
motorové pily, zakládání, zemní práce apod.).

•

V noční době od 21 do 7 hod nebudou probíhat stavební práce. Pouze ve fázi dokončovacích
prací, kdy práce budou probíhat v opláštěné uzavřené budově lze provádět nehlučné stavební
práce.

•

Stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba zvolit v souladu s touto studií. Při výběru
dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutné se řídit požadavky na maximální
hlučnost použitých mechanizmů, jejichž činnost při výstavbě nezpůsobí zhoršení akustické
situace a překročení hygienických limitů v chráněných vnitřních prostorech staveb. Nejvýše
přípustné hodnoty hlučnosti použitých typových skupin stavebních mechanizmů a akustické
vlastnosti konkrétních mechanizmů, které je možno použít, jsou uvedeny v tabulce č. 27
Oznámení záměru.

•

Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou
a charakterem jednotlivých fází výstavby. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně
informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a
minimalizuje se tímto riziko vznikajícího stresu a nepohody. Vhodné by bylo stanovení
kontaktní osoby, na kterou by se postižení občané mohli obrátit s případnými žádostmi a
stížnostmi.
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•

Během výstavby je třeba dodržovat dohodnuté přestávky v délce min 30 min po
4 hodinách práce při hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání
vnitřních obytných prostor.

Vliv provozu záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELIna
akustickou situaci
Modely akustických situací zájmového území byly vytvořeny pro stávající stav v roce 2008
(viz kapitola C.II.9 oznámení záměru) a výhledový rok 2015 s použitím výpočtového programu Cadna
A v následujících variantách:
•

Počáteční akustická situace (PAS) – 2009 - Stávající stav v zájmovém území (viz kapitola
C.II.9 Počáteční akustická situace tohoto oznámení záměru)

•

Varianta 1: Stav v roce 2015 - Náplň území se záměrem Mezinárodní výzkumné laserové
centrum ELI - Ostatní doprava + zdrojová a cílová doprava záměru Mezinárodní výzkumné
laserové centrum ELI

•

Varianta 2: Stav v roce 2015 - Samotný příspěvek záměru (Mezinárodní výzkumné laserové
centrum ELI) - Zdrojová a cílová doprava záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum
ELI

Soupis hodnocených výpočtových bodů je uveden v následující tabulce. Situace s umístěním
výpočtových bodů je patrná z následujícího obrázku.
Obr. č. 12 Situace umístění výpočtových bodů – výhledový model obce Dolní Břežany
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Tab. č. 57 Charakteristika výpočtových bodů
Označení

Výška bodu nad

bodu výpočtu

terénem [m]

1

Popis objektu, způsob využití

Ulice

Číslo popisné

3,0

Objekt k bydlení, 1 NP

5. května

32

2

3,0

Objekt k bydlení

5. května

52

3

3,0

Objekt k bydlení

5. května

34

3,0

Objekt k bydlení

5. května

104

6

3,0

Rodinný dům

Ke Zvoli

684

M2

3,0

Rodinný dům

Mezi Křižovatkami

61

7

3,0

Rodinný dům

Mezi Křižovatkami

nezjištěno

8

3,0

Objekt k bydlení

Zbraslavská

67

9

3,0

Objekt k bydlení

Pražská

153

10

3,0

Objekt k bydlení

Pražská

M1

3,0

Chráněný venkovní prostor

Pražská

11

3,0

Objekt k bydlení

Ke Zlatníkům

9

12

3,0

Objekt k bydlení

Ke Zlatníkům

50

4
5

277

Pozn. k tabulce: Způsob využití objektu byl zjišťován z elektronického katastru nemovitostí, stav k 07/2009.

Kompletní náplň území se záměrem –Varianta 1
V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech
zájmového území v obci Dolní Břežany pro kompletní náplň území se záměrem (Varianta 1). Hodnoty
vyjadřují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A – LAeq,T (dB) v denní (6 – 22 hod.) a noční (22 – 6
hod.) době. Ve variantě 1 je uvažován vliv kompletní náplně území se záměrem, tedy vliv ostatní
silniční dopravy a zdrojové a cílové silniční dopravy záměru ELI.
Tab. č. 58 Výsledky výpočtu LAeq,T v dB fáze provozu záměru rok 2015 – Varianta 1
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Označení bodu

Výška bodu nad

Číslo

výpočtu

terénem [m]

popisné

Výhled 2015

Hygienický limit

Den

Noc

Den

Noc

1

3,0

32

54,0

44,1

2

3,0

52

47,8

39,2

3

3,0

34

48,0

39,6

4

3,0

56,7

46,6

5

3,0

56,4

46,3

6

3,0

684

59,7

52,2

M2

3,0

61

67,8

60,2

70

7

3,0

29

66,8

59,3

60

60
104

70
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Označení bodu

Výška bodu nad

Číslo

výpočtu

terénem [m]

popisné

Výhled 2015

Hygienický limit

Den

Noc

8

3,0

67

67,4

60,5

9

3,0

153

68,5

61,0

10

3,0

65,5

58,0

65,8

58,4

Den

Noc

277
M1

3,0

11

3,0

9

69,8

62,9

12

3,0

50

70,7

63,8

70
60

Legenda k tabulce:
Hodnoty překračující hygienický limit.
Hodnoty překračující hygienický limit, avšak v pásmu nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnoty na hranici hygienického limitu vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 dB).

tučně

Z porovnání počáteční akustické situace (PAS 2009) a výhledové akustické situace při
kompletní náplni území pro výhledový rok 2015 (Varianta 1) je patrné, že ve výpočtových bodech (6 –
12, M1 a M2) dochází ve výhledové akustické situaci k poklesu hodnot LAeq,T oproti PAS 2009, i když
intenzita silniční dopravy narůstá. Výše uvedený fakt je způsoben uvažovanou obměnou vozidlového
parku při výpočtu ve výhledové akustické situaci.

Samotný příspěvek záměru ELI – Varianta 2
V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech
zájmového území v obci Dolní Břežany pro samotný příspěvek záměru (Varianta 2). Hodnoty
vyjadřují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A – LAeq,T (dB) v denní (6 – 22 hod.) a noční (22 – 6
hod.) době. Při hodnocení fáze provozu záměru výhledového stavu v roce 2015 pro Variantu 2 je
uvažován vliv pouze samotného záměru, tedy vliv zdrojové a cílové silniční dopravy záměru ELI a
provozu parkoviště záměru. Uvažovaný hygienický limit je 60/50 dB (den/noc) pro hlavní pozemní
komunikace a 55/45 dB (den/noc) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích.
Tab. č. 59 Výsledky výpočtu LAeq,T v dB fáze provozu záměru rok 2015 – Varianta 2
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Označení

Výška bodu nad

Číslo

bodu výpočtu

terénem [m]

popisné

Záměr 2015
Den

Noc

1

3,0

32

52,1

42,1

2

3,0

52

43,6

33,4

3

3,0

34

43,5

33,3

4

3,0

54,7

44,6

54,4

44,3

Hygienický limit
Den

Noc

55

45

104
5

3,0

6

3,0

684

39,0

21,2

M2

3,0

61

54,7

43,0
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Označení

Výška bodu nad

Číslo

bodu výpočtu

terénem [m]

popisné

Záměr 2015
Den

Noc

7

3,0

nezjištěno

53,5

41,8

8

3,0

67

42,1

34,2

9

3,0

153

54,1

43,5

10

3,0

277

50,8

40,2

M1

3,0

277

51,2

40,6

11

3,0

9

43,1

37,0

12

3,0

50

42,5

37,7

Hygienický limit
Den

Noc

60

50

55

45

55

55

60

50

Legenda k tabulce:
Hodnoty na hranici hygienického limitu vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 dB).

tučně

Porovnání a vyhodnocení Varianty 1 a 2
V rámci vyhodnocení a porovnání fází provozu záměru byl zvolen následující postup:
U výpočtových bodů 1 – 5 nebylo možné zhodnotit pouze vliv záměru oproti situaci bez záměru
(ostatní doprava), neboť na komunikaci 5. Května nejsou dostupné údaje o intenzitách dopravy na této
komunikaci. Z uvedených důvodů byl hodnocen pouze vliv záměru na akustickou situaci v uvedených
výpočtových bodech vůči hygienickým limitům. Dalším argumentem pro hodnocení pouze vlivu
záměru v uvedených bodech je i fakt, že na komunikaci 5. Května se uvažuje se zklidněním dopravy.
Ve zbylých výpočtových bodech je vyhodnocen přírůstek vlivu záměru na výhledovou akustickou
situaci.
V následujících tabulkách jsou uvedeny:
•

Výsledky výpočtu ve výpočtových bodech 1 – 5 zájmového území v obci Dolní Břežany pro
výhledovou akustickou situaci roku 2015 – samotný příspěvek záměru ELI (Varianta 2)
včetně porovnání s hygienickými limity.

•

Výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech zájmového území v obci Dolní Břežany
pro výhledovou akustickou situaci roku 2015 bez vlivu záměru (ostatní doprava), samotný
příspěvek záměru ELI (Varianta 2) a kompletní náplň území se záměrem (Varianta 1).
V posledních sloupcích je uveden příspěvek záměru k celkové výhledové akustické situaci ve
zvolených výpočtových bodech. Hodnoty vyjadřují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
– LAeq,T (dB) v denní (6 – 22 hod) a noční (22 – 6 hod) době.
Tab. č. 60 Výsledky výpočtu LAeq,T v dB Varianta 2
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Označení bodu

Výška bodu nad

výpočtu

terénem [m]

Záměr 2015
Číslo popisné

Hygienický limit
Varianta 2
Den

Noc

1

3,0

32

52,1

42,1

2

3,0

52

43,6

33,4
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Označení bodu

Výška bodu nad

výpočtu

terénem [m]

3

3,0

4

3,0

Záměr 2015
Číslo popisné

Hygienický limit
Varianta 2

34

Den

Noc

43,5

33,3

54,7

44,6

54,4

44,3

Den

Noc

104
3,0

5
Legenda k tabulce:
tučně

Hodnoty na hranici hygienického limitu vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 dB).

Tab. č. 61 Výsledky výpočtu LAeq,T v dB pro porovnání fází provozu záměru rok 2015

Označení
bodu
výpočtu

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]

Výška
bodu nad

Číslo

Bez vlivu

Záměr 2015

Výhled 2015

Příspěvek

terénem

popisné

záměru 2015

Varianta 2

Varianta 1

záměru

[m]

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

6

3,0

684

59,6

52,2

39,0

21,2

59,7

52,2

0,1

0,0

M2

3,0

61

67,5

60,1

54,7

43,0

67,8

60,2

0,3

0,1

7

3,0

nezjištěno

66,6

59,2

53,5

41,8

66,8

59,3

0,2

0,1

8

3,0

67

67,4

60,4

42,1

34,2

67,4

60,5

0,0

0,1

9

3,0

153

68,3

60,9

54,1

43,5

68,5

61,0

0,2

0,1

10

3,0

65,3

58,0

50,8

40,2

65,5

58,0

0,2

0,0

65,7

58,3

51,2

40,6

65,8

58,4

0,1

0,1

277
M1

3,0

11

3,0

9

69,8

62,9

43,1

37,0

69,8

62,9

0,0

0,0

12

3,0

50

70,7

63,8

42,5

37,7

70,7

63,8

0,0

0,0

Z uvedených výsledků výpočtu je zřejmé, že vlivem provozu silniční dopravy záměru ELI
nedochází k překračování hygienických limitů. Pouze u výpočtového bodu 4 a 5 se hodnoty pohybují
na hranici hygienického limitu vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu ± 2,0 dB.
Vliv zdrojové a cílové dopravy záměru ELI na předpokládanou celkovou výhledovou
akustickou situaci ve zvolených výpočtových bodech je z akustického hlediska téměř zanedbatelný.
Přírůstek hodnot vlivem záměru ELI se pohybuje nejvýše do 0,3 dB. Na základě sdělení hlavního
hygienika (č.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08) nelze změnu v intervalu 0,1 – 0,9 dB považovat za
hodnotitelnou.
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Hluk z dopravy na neveřejných komunikacích
V této části oznámení záměru je zhodnocen provoz na neveřejných komunikacích. Jedná se o
hluk z automobilové dopravy záměru uvnitř areálu Mezinárodního výzkumného laserového centra
ELI. V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
z automobilové dopravy vyvolané záměrem na neveřejných komunikacích.
Hodnoty vyjadřují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A – LAeq,T (dB) pro
8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h) v denní době a nejhlučnější
1 hodinu (LAeq,1h) v době noční. Při hodnocení dopravy na neveřejných komunikacích záměru ELI ve
výhledovém stavu roku 2015 je uvažován vliv pouze zdrojové a cílové silniční dopravy ELI na
komunikacích uvnitř areálu záměru a vliv provozu parkoviště nacházejícího se na severu od
administrativní budovy. Rozsah hodnocených komunikací uvnitř areálu je zřejmý z následujícího
obrázku. Uvažovaný hygienický limit je 50/40 dB (den 8 hod./noc 1 hod.) pro hluk z dopravy na
účelových komunikacích a pro hluk z dopravy na neveřejných parkovištích (hodnoceno jako
stacionární zdroj hluku).
Obr. č. 13 Hodnocené účelové komunikace záměru ELI
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Tab. č. 62 Výsledky výpočtu LAeq,T v dB dopravy na neveřejných komunikacích – rok 2015
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Označení

Výška bodu

bodu

nad terénem

výpočtu

[m]

Číslo
popisné

Neveřejná doprava 2015
Den - 8 hod.

Noc - 1 hod.

1

3,0

32

47,1

36,8

2

3,0

52

41,6

31,4
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Označení

Výška bodu

bodu

nad terénem

výpočtu

[m]

3

3,0

4

3,0

Číslo
Neveřejná doprava 2015

popisné

Den - 8 hod.

Noc - 1 hod.

41,7

31,4

54,3

44,2

54,2

44,2

34

Hygienický limit
Den - 8 hod.

Noc - 1 hod.

104
5

3,0

6

3,0

684

36,3

Legenda k tabulce:
Hodnoty překračující hygienický limit.

Na základě výsledků uvedených v předchozí tabulce je patrné, že u výpočtových bodů 4 a 5
dochází k překračování hygienického limitu (50/40 dB) v chráněném venkovním prostoru stavby č. p.
104. V ostatních výpočtových bodech je hygienický limit pro chráněný venkovní prostor z provozu na
účelových komunikací dodržen. Z uvedených důvodů je nutné přistoupit k ochraně chráněného
venkovního prostoru stavby č. p. 104 nacházející se na severovýchodě od plánovaného záměru ELI.
Návrh protihlukových opatření je uveden v následující kapitole Návrh protihlukových opatření.
Hluk ze stacionárních zdrojů
V tomto stupni projektové dokumentace nejsou známy konkrétní údaje o technologických
zařízeních, umístění a počtu vyústění a nasávaní jednotlivých použitých technologií. Z uvedených
důvodů bylo přistoupeno k opačnému postupu, tzn., že na základě předběžného orientačního výpočtu
byly stanoveny limity hladiny akustického tlaku A technologických zařízení tak, aby byly splněny
požadavky dle NV č. 148/2006 Sb. pro hluk ze stacionárních zdrojů.
V dalším stupni projektové dokumentace je nezbytné vstupní parametry výpočtu pro hluk ze
stacionárních zdrojů upřesnit a konkretizovat (umístění zařízení, doba provozu zařízení, akustické
parametry, atd.) pro případný návrh konkrétních protihlukových opatření.

Návrh protihlukových opatření
Na základě výsledků zjištěných při hodnocení dopravy na neveřejných komunikacích záměru
ELI bylo zjištěno, že dochází k překračování hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru
stavby č. p. 104, a je tedy nutné přistoupit k ochraně chráněného venkovního prostoru uvedené stavby
nacházející se na severovýchodě zamýšleného záměru.
1. Návrh PHC
Návrhem ochrany stavby č. p. 104 je výstavba protihlukové clony (dále PHC) o předběžné
výšce minimální 3,0 – 4,0 m nad terénem podél účelové komunikace na vjezdu do areálu záměru. Je
doporučeno vybudovat PHC jednostranně pohltivou kvůli eliminaci možných akustických odrazů
k chráněnému objektu č. p. 32. Umístění navrhované PHC je zřejmé z následujícího obrázku.
Parametry PHC jsou popsány v následující tabulce.
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Obr. č. 14 Navrhovaná PHC v okolí neveřejné komunikace záměru ELI
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Tab. č. 63 Parametry navrhované PHC
Parametry navrhované PHC
Umístění ve směru od
ulice 5. Května

Délka (m)

Výška (m)

Materiál

42,0

3,0 - 4,0*

pohltivý

vlevo

Směr pohltivosti
směrem ke
komunikaci

* Výška PHC musí být upřesněna a optimalizována na základě zpřesněných vstupních parametrů výpočtu v dalším
stupni projektové dokumentace.

Následující tabulka prezentuje výsledky výpočtu ve výpočtových bodech 1 – 6 zájmového
území v obci Dolní Břežany pro hodnocení vlivu zdrojové a cílové dopravy ELI uvnitř areálu záměru
a realizaci navrhované PHC. Hodnoty vyjadřují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A – LAeq,T (dB)
pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h) v denní době a nejhlučnější 1
hodinu (LAeq,1h) v době noční. Pro zhodnocení realizace návrhu PHC byly přidány výpočtové body 4 a
5 ve výšce 6,0 m.
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Tab. č. 64 Výsledky výpočtu LAeq,T v dB pro jednotlivé výšky po realizaci navrhované PHC

Označení

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]

Výška bodu

bodu
výpočtu

nad

Číslo

terénem

popisné

[m]

PHC 3,0 m

PHC 3,5 m

PHC 4,0 m

Hygienický limit

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

8 hod

1 hod

8 hod

1 hod

8 hod

1 hod

8 hod

1 hod

50

40

1

3,0

32

47,8

37,5

47,8

37,5

47,8

37,5

2

3,0

52

39,5

29,2

39,2

28,9

39

28,7

3

3,0

34

38,0

27,4

38,0

27,3

37,9

27,3

3,0

42,0

31,6

39,5

29,2

37,7

27,4

6,0

52,2

42,2

50,1

40,1

47,6

37,2

3,0

43,6

33,3

40,6

30,2

38,3

27,8

6,0

53,1

43,1

51,6

41,5

50,3

40,2

4
104
5
3,0

6

684

36,3

36,3

36,3

Legenda k tabulce:
Hodnoty překračující hygienický limit.
Hodnoty překračující hygienický limit, avšak v pásmu nejistoty výsledku výpočtu.
tučně

Hodnoty na hranici hygienického limitu vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 dB).

Z uvedených výpočtů v předchozí tabulce vyplývá, že vlivem realizace navrhované PHC
dochází k významnému poklesu hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve zvolených
výpočtových bodech. Realizací PHC dojde ke splnění hygienického limitu u výpočtových bodů 4 a 5
(č. p. 104) ve výšce 3,0 m nad terénem. U výpočtových bodů ve výšce 6,0 m nad terénem při výšce
PHC 4,0 m dojde ke splnění hygienického limitu u výpočtového bodu 4. Ve výpočtovém bodě 5 při
realizaci PHC 4,0 m je hygienický limit překročen, avšak zjištěné hodnoty leží v pásmu nejistoty
výsledku výpočtu (± 2,0 dB).
Navrhovanou PHC bude nutné v dalším stupni projektové dokumentace optimalizovat na
základě upřesněných vstupních podkladů.
2. Dopravní opatření – zjednosměrnění příjezdové komunikace
Další navrhované opatření vedoucí ke snížení imisní hodnoty ve výpočtových bodech objektu
č. p. 104 je zjednosměrnění příjezdové komunikace záměru ELI sloužící zároveň i pro objekt HiLase.
Uvedeným dopravním opatřením dojde k zamezení výjezdu vozidel zpět na ulici
5. Května, čímž v inkriminovaném místě v okolí objektu č. p. 104 dojde k poklesu intenzit silniční
dopravy o polovinu.
Vyznačení navrhovaného zjednosměrnění příjezdové komunikace je prezentováno na
následujícím obrázku.
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Obr. č. 15 Navrhované zjednosměrnění příjezdové komunikace záměru ELI
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návrh jednosměrné komunikace

Následující tabulka prezentuje výsledky výpočtu ve výpočtových bodech 1 – 6 zájmového
území v obci Dolní Břežany pro hodnocení vlivu zdrojové a cílové dopravy ELI uvnitř areálu záměru
po realizaci zjednosměrnění příjezdové komunikace. Hodnoty vyjadřují ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A – LAeq,T (dB) pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h)
v denní době a nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h) v době noční. Pro zhodnocení realizace návrhu byly
přidány výpočtové body 4 a 5 ve výšce 6,0 m.
Tab. č. 65 Výsledky výpočtu LAeq,T v dB po realizaci zjednosměrnění komunikace
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]
Označení bodu
výpočtu

Výška bodu
nad terénem
[m]

Číslo
popisné

Jednosměrná komunikace
Den 8 hod

Noc 1 hod

1

3,0

32

43,4

34

2

3,0

52

37,9

28,6

3

3,0

34

38,1

28,7

3,0

50,3

41,4

6,0

49,6

40,7

3,0

50,1

41,3

6,0

49,4

40,6

37,3

24,7

4

Hygienický limit
Den 8 hod

Noc 1 hod

50

40

104
5
6

3,0

684
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Legenda k tabulce:

Hodnoty překračující hygienický limit, avšak v pásmu nejistoty výsledku výpočtu.
tučně

Hodnoty na hranici hygienického limitu vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 dB).

Z výsledků uvedených v tabulce vyplývá, že realizací zjednosměrnění příjezdové komunikace
dochází k významnému poklesu hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve zvolených
výpočtových bodech. Ve výpočtových bodech 4 a 5 dochází k překračování limitních hodnot, avšak
zjištěné hodnoty leží v pásmu nejistoty výsledku výpočtu (± 2,0 dB).
3. PHC + dopravní opatření
Vhodným akustickým opatřením je kombinace výše uvedených opatření, tzn. realizace
jednosměrné příjezdové komunikace a navrhované PHC. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtu při realizace jednosměrné komunikace v kombinaci s PHC o výškách 3,0; 3,5 a 4,0 m nad
terénem komunikace.
Tab. č. 66 Výsledky výpočtu LAeq,T v dB po realizaci zjednosměrnění komunikace
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]

Výška
Označ.

bodu

bodu

nad

výpočtu

terénem

Číslo

Jednosměrná

popisné

komunikace

[m]

PHC 3,0 m

PHC 3,5 m

PHC 4,0 m

Hygienický limit

Noc

Den

Noc

Den

Noc

8 hod

1 hod

8 hod

1 hod

8 hod

1 hod

50

40

Den

Noc

Den

Noc

Den

8 hod

1 hod

8 hod

1 hod

1

3,0

32

43,4

34

44,0

34,7

44,0

34,7

44

34,7

2

3,0

52

37,9

28,6

35,9

26,4

35,7

26,1

35,6

25,9

3

3,0

34

38,1

28,7

34,9

24,7

34,8

24,7

34,8

24,6

3,0

50,3

41,4

38,5

28,8

36,0

26,4

34,1

24,6

6,0

49,6

40,7

48,4

39,3

46,4

37,2

43,9

34,2

3,0

50,1

41,3

40,4

30,7

37,8

27,9

35,5

25,7

6,0

49,4

40,6

49,0

40,1

47,5

38,5

46,3

37,2

37,3

24,7

37,3

24,7

37,3

24,7

37,3

24,7

4
104
5
6

3,0

684

Legenda k tabulce:
Hodnoty překračující hygienický limit, avšak v pásmu nejistoty výsledku výpočtu.
tučně

Hodnoty na hranici hygienického limitu vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 dB).

Z výsledků uvedených v tabulce vyplývá, že realizací jednosměrné příjezdové komunikace
a PHC lze předpokládat splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru stavby č. p.
104. Při realizaci PHC o výšce 3,0 m se pouze hodnota ve výpočtovém bodě 5 ve výšce 6,0 m
pohybuje v noční době 0,1 dB nad hygienickým limitem, avšak vypočtená hodnota leží v pásmu
nejistoty výsledku výpočtu.
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4. Upřesnění a optimalizace vstupních parametrů výpočtu
Další aspekt, u kterého lze předpokládat vliv na snížení imisních hodnot v zájmovém okolí, je
zpřesnění a optimalizace primárních parametrů výpočtu. Poskytnutá vstupní data vyjadřují spíše
maximální možný stav vlivu záměru, jsou tedy na straně bezpečnosti výpočtu. V dalším stupni
projektové dokumentace bude nezbytné vstupní parametry upřesnit a optimalizovat.
Pozn.: Dalším aspektem, který bude mít vliv na akustickou situaci v okolí vjezdu a výjezdu ze
záměru ELI, je uvažované zklidnění dopravy na komunikaci 5. Května, kde je zamýšleno s přeložkou
této komunikace. Realizací uvažované přeložky komunikace 5. Května by došlo k oddálení vjezdu od
chráněné zástavby č. p. 104 a 32. V předloženém Oznámení záměru není s vlivem přeložky
uvažováno.

Shrnutí
Z hlediska vlivu záměru na akustickou situaci v zájmovém území lze konstatovat, že
uvažovaný záměr pravděpodobně nepřinese do zájmového území zvýšené akustické zatížení. Nárůst
ekvivalentních hladin akustického tlaku vlivem uvažovaného záměru se na hodnocených
porovnávaných komunikacích pohybuje do 0,3 dB ve dne a 0,1 dB v noci. Pro dodržení hygienických
limitů je však nutné přistoupit k realizaci navržených opatření. Jedná se především o následující
opatření:
•

Realizace PHC pro ochranu chráněného venkovního prostoru stavby č. p. 104 u vjezdu do
areálu záměru ELI. (Pozn.: Při optimalizaci PHC v dalším stupni projektové dokumentace
bude vhodné zohlednit i uvažovaný záměr zklidnění dopravy v ulici 5. Května včetně přeložky
uvedené komunikace.)

•

Zjednosměrnění provozu na vjezdové komunikaci do areálu záměru ELI.

Akustická studie prokázala technickou realizovatelnost předkládaného záměru Mezinárodního
výzkumného laserového centra ELI. V dalších stupních projektové dokumentace však bude nutné
optimalizovat a zpřesnit navrhovaná opatření na základě upřesnění a konkretizování vstupních
parametrů výpočtu. Použité vstupní údaje vyjadřují spíše maximální zatížení vlivem hodnoceného
záměru, uvedené výsledky výpočtu jsou na straně bezpečnosti výpočtu.

5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stavba záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI bude realizována v
intravilánu města, tj. v území dotčeném antropogenní činností. Nelze tedy hovořit o vlivu záměru na
přirozený vodní režim, ale o vlivu záměru na stávající vodní režim.
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a objem bude záviset na počtu
pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zázemí.
Maximální spotřeba vody pro osobní hygienu bude činit cca 24 m3 vody/den.
Ve fázi výstavby bude voda spotřebována především na výrobu betonových a maltových
směsí a ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Spotřeba technologické vody bude činit cca 20 m3/den.
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Zdrojem vody všech výše uvedených potřeb bude připojení vodovodní sítě stavby na
vodovodní rozvod obce Dolní Břežany.
Dešťové vody ve fázi výstavby budou svedeny do vsakovacích zemních jímek. Technologické
vody budou spotřebovány beze zbytku. Splaškové vody budou vznikat v mobilních záchodech a budou
odváženy na příslušnou ČOV. Dále budou vznikat splaškové vody použité při osobní hygieně, které
budou odvedeny do kanalizačního řadu zaústěného do kanalizační stoky obce Dolní Břežany.
Případné vody ze stavební jámy budou odčerpávány přes vybudovanou kanalizační přípojku
do kanalizace. Vzhledem k tomu, že jakost těchto vod může být znečištěna zejména nerozpuštěnými
látkami, případně nepolárními extrahovatelnými látkami z možných úkapů ze stavební mechanizace,
budou odpadní vody před vypuštěním do kanalizace předčištěny pomocí usazovacích jímek, ve
kterých bude zbavena nečistot způsobujících zanesení kanalizace. Kaly budou následně odváženy na
skládku k tomu účelu určenou. Jakost odpadních vod vypouštěných do kanalizace bude splňovat limity
schválené dle kanalizačního řádu.
V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k ovlivnění povrchových vod, a to jak z hlediska
kvality, tak z hlediska jejich kvantity.
Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot,
olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanismů. Při případné havárii bude nutné zahájit
sanační čerpání a kontaminovanou vodu příslušným způsobem sanovat.
V okolí stavby není podzemní voda využívána k zásobování obyvatel pitnou vodou, nelze tedy
v průběhu stavebních prací a ani ve fází provozu očekávat významnější konflikt zájmů z hlediska
využívání podzemních vod.
Provoz
Zdrojem vody bude připojení vodovodní sítě záměru ELI na veřejný vodovodní rozvod obce
Dolní Břežany.
Prům. den. potřeba vody byla bilancována na 34,2 m3/den. Maximální denní potřeba vody byla
bilancována na 51,3 m3/den. Max. hodin. potřeba byla spočtena na 2,85 l/s. Roční spotřeba vody bude
cca 10 260 m3/rok. Potřeba vnější požární vody z hydrantů je 12,0 l/s.
V obci Dolní Břežany je vybudována splašková kanalizace prakticky pro celé území. V
převážné části se jedná o gravitační stoky, v místech, kde jsou nepříznivé podmínky konfigurace
terénu je provedena tlaková – čerpaná kanalizace. Splaškové vody jsou svedeny do centrální čistírny
odpadních vod, umístěné na Břežanském potoce poblíž rybníka. Čistírna prošla generální rekonstrukcí
a má kapacitu pro celkový počet ekvivalentních obyvatel 3000, přístavbou dalších nádrží je
rozšiřitelná na 5000 EO. Jedná se o biologickou čistírnu s jemnobublinnou aerací. Vody jsou
vypouštěny do Břežanského potoka.
V Dolních Břežanech není odvedení dešťových vod systémově založeno. Převážně se jedná o
částečná zatrubnění příkopů a vodotečí, převedení meliorací do vodotečí a systém povrchových
příkopů. Dešťová kanalizace je vybudována jen v malém rozsahu. V ostatních lokalitách jsou dešťové
vody odvodněny příkopy do vodoteče případně volně do terénu.
V okolí záměru ELI se nachází vhodné vedení veřejných kanalizačních rozvodů, které budou
využity pro připojení objektu.
Odtok dešťovách vod z řešeného území Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI byl
bilancován následovně: Roční objem dešťových vod ze střech objektu se předpokládá 4 293 m3/rok.
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Roční objem dešťových vod ze zpevněných ploch se předpokládá 2 372 m3/rok. Celková bilance
dešť.vod odtékajících z areálu záměru ELI je 16 925 m3/rok.
Ve stávajícím stavu není dešťová voda v území retenována, veškerá voda odtéká do stávající
veřejné kanalizační sítě. V dotčeném území se nachází již ve stávajícím stavu řada budov a
zpevněných ploch. Zatížení kanalizační sítě dešťovými vodami odtékajícími z území se proto oproti
stávajícímu stavu významně nezvýší.
Nakládání s dešťovými vodami bude řešeno tak, jak je to dnes běžně praktikováno v Dolních
Břežanech, tj. neznečištěná voda ze střech bude likvidována v rámci areálu, např. vsakováním. Voda
ze zpevněných ploch bude odváděna po předčištění přes ORL dešťovou kanalizací do vodoteče
(Břežanský potok). Dle případného stanoveného limitu na odtoku (l/s) bude v dalším stupni projektové
dokumentace projektována areálová retence (povrchová nebo podzemní).
Bilance splaškových vod pro záměr ELI vyplývá z průměrné denní potřeby vody. Roční
odtokové množství splaškových vod je 10 260 m3/rok. Objekt ELI bude napojen na obecní splaškovou
kanalizaci. Stávající obecní ČOV bude pravděpodobně nedostačující pro záměr ELI. Obec však již
v současné době projektuje rozšíření této stávající ČOV. Je předpoklad, že realizace projektu ELI bude
podmíněna rozšířením obecní ČOV. Tato podmínka bude součástí opatření uvedených v kapitole
D.IV. Oznámení záměru.
Gastoprovoz bude odvodněn samostatným systémem tukové kanalizace, která bude zaústěna
do odlučovače tuků. Vyčištěná voda z odlučovače tuků bude přečerpávána do splaškové kanalizace.
Maximální obsah tuků v předčištěné vodě na odtoku bude splňovat limity kanalizačního řádu.
Podlahy objektu sloužící pro parkování budou konstruovány tak, aby byly odolné proti
působení ropných látek. Tyto podlahy nebudou odkanalizovány. Zachycení vod s možnou kontaminací
ropnými látkami, které vzniknou při mytí garáží, bude zajištěno speciální technikou, která bude sbírat
vodu pomocí vysavačů a akumulovat ji do cisterny. Následné odstranění odpadu z čištění zajistí
v souladu se zákonem o odpadech odborná osoba oprávněná k nakládání s tímto druhem odpadu,
přičemž bude vedena evidence o odstranění tohoto odpadu.
Technologie laserů žádné odpadní vody neprodukují. Bude využívána jen voda pro účely
chlazení, pravděpodobně formou uzavřeného okruhu napojeného na centrální výměník.
Jakost vod ze zpevněných ploch, resp. vozidlových komunikací, bude vykazovat především
zvýšené koncentrace ropných látek (NEL) a nerozpuštěných látek (NL).
Vody ze sociálních zařízení odpovídají svým složením běžným komunálním odpadním vodám
a obsahují především biologicky odbouratelné látky. Pro tento typ odpadních vod jsou typické zvýšené
koncentrace BSK5, NH4+, NO3-, NO2-, PO43-.
Shrnutí
Z hlediska problematiky vod nebude mít stavba, za předpokladu realizace navržených
opatření, nepříznivé dopady na životní prostředí v daném území.

6. Vlivy na půdu
Stavbou nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF) ani pozemky určené k plnění funkcí lesa
(PUPFL). Realizace záměru si vyžádá zábor ploch v rozsahu uvedeném v kapitole B. II. 1 Půda.
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Řešené pozemky záměru ELI jsou v areálu brownfields, který projde kompletní regenerací na
základě komplexního urbanistického řešení.
V současnosti se na řešených pozemcích nacházejí stavby zemědělského a skladovacího
charakteru, garáže (plechové a dřevěné konstrukce), buňkoviště, manipulační dvůr pro staveniště,
skladiště dřeva a asfaltové a štěrkové plochy. Vzhledem k charakteru stávajícího využití areálu nelze
vyloučit výskyt kontaminované zeminy, případně kontaminovaných stavebních hmot. V rámci
odstranění staveb a přípravy území pro stavbu bude proto nezbytné prověřit specializovanou firmou
výskyt kontaminací.
Případná dekontaminace území bude v rámci demolic a přípravy území pro stavbu rovněž
řešena specializovanou firmou. Při demolicích bude postupováno tak, aby nedošlo k možnému
lokálnímu znečištění horninového prostředí.
Plánovaný záměr tedy bude realizován na pozemcích dekontaminovaných, bez starých
ekologických zátěží.
Objem výkopů z hrubých stavebních jam činí cca 94 000 m3. Z tohoto množství bude pro
zpětné zásypy použito cca 12 000 m3. Na trvalou skládku bude odvezeno cca 82 000 m3. Výkopek
bude uložen na vyhledané skládce v trase jihovýchodní části městského okruhu s výhledem využití
horniny pro jeho zemní konstrukci.
Při zahájení zemních prací bude třeba provést rozbor zemin a stanovit, zda nejsou
kontaminovány (stará zátěž). V případě zjištění kontaminace snímaných zemin bude nutno se
skrývanými zeminami nakládat jako s nebezpečným odpadem.
Ke kontaminaci zemin může dojít ve fázi výstavby záměru v případě úniku pohonných hmot a
mazacích látek ze stavebních strojů a dopravních prostředků. Toto nebezpečí však lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré
mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci
s těmito látkami.
Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá.

7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání
sesuvných pohybů.
Místo stavby se rovněž nenachází ve vymezeném území se zvláštními podmínkami geologické
stavby, tzn. že se zde nenacházejí významné paleontologické nálezy či geologické památky (odkryvy
styku geologických období, viditelné doklady geologických procesů).
Horninové prostředí může být v případě havarie během výstavby kontaminováno úniky
ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.
Negativní ovlivnění horninového prostředí ve fázi provozu záměru se nepředpokládá.
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8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na flóru
Zájmové území je již v současné době ovlivněno lidskou činností. Ze zaznamenaného výčtu
rostlin (viz kapitola C oznámení) v rámci provedeného botanického průzkumu je patrné, že se
v zájmovém území vyskytují běžné druhy rostlin bez větší floristické hodnoty. Poměrně významné
zastoupení mají ruderální druhy rostlin, což odpovídá charakteru dané lokality. V zájmovém území
nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb v platném znění.
Zeleň je na pozemcích zastoupena malým procentem travních ploch v jihozápadní části
pozemku a nekultivovanou vzrostlou zelení v kombinaci s keři v severozápadní části.
Realizace záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI bude mít vliv na místní zeleň,
a proto byl na dotčených pozemcích učiněn společností EKOLA group, spol. s r.o. orientační
botanický a dendrologický průzkum.
V území byly při dendrologickém průzkumu zaznamenány především následující druhy
dřevin: Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor klen), Crataegus
(hloh),
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Juglans sp. (ořešák), Malus domestica (jabloň domácí), Picea
pungens (smrk pichlavý), Populus sp. ( topol), Prunus domestica (slivoň švestka), Pyrus communis
(hrušeň obecná), Quercus robur (dub letní), Robinia pseudoacacia (trnovník akát), Rosa sp. (růže),
Rubus sp. (ostružiník), Salix sp. (vrba), Salix caprea (vrba jíva), Sambucus nigra (bez černý),
Symphorycarpos albus (pámelník bílý), Syringa vulgaris (šeřík obecný), Tilia cordata (lípa srdčitá),
Ulmus laevis (jilm vaz).
Z koordinace s projektem stavby Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI vyplývá, že
část stávající zeleně budou muset být z důvodů plánované stavby a přesunu hmot na staveništi
odstraněna.
V dalším stupni projektové dokumentace bude třeba zpracovat detailní dendrologický
průzkum, včetně ocenění likvidované zeleně a podat na příslušný úřad žádost o povolení ke kácení.
Vzniklá ekologická újma bude kompenzována náhradními výsadbami na pozemku stavby
v rámci plánovaných vegetačních úprav areálu. Předpokládá se realizace nízké zeleně na suterénu o
ploše cca 3 700 m2 a zeleně na rostlém terénu o ploše cca 15 000 m2. Cílem sadových úprav bude
vytvoření příjemného prostředí s funkční zelení. Nově vysazovaná vegetace bude vybrána tak, aby
splňovala nároky zatíženého městského prostředí a mohla tak plnit své přirozené funkce.
V následující tabulce je uvedena bilance jednotlivých ploch záměru ELI, včetně specifikace
množství zelených ploch.
Koncepce sadových úprav bezprostředního okolí budov ELI bude řešena travnatými plochami
se solitérními výsadbami dřevin – vzrostlých stromů a solitérních keřů. Dále budou na řešeném území
vysazeny zapojené skupiny keřových porostů – zvláště na místech, kde nebude možné, či účelné
použití travnatých ploch.
Použity zde budou např. okrasné kultivary ovocných dřevin (Pyrus calleryana ‚Chanticleer‘,
Malus cv., Prunus serrulata cv., a další), dále např. javor ginnala (Acer ginnala), ruj vlasatá (Cotinus
coggygria), z menších keřů pak např. zimolez kloboukatý (Lonicera pileata), tavolníky (Spiraea sp.),
svídy (Cornus sp.) a další.
Vysazeny budou vzrůstné dřeviny s podsadbou půdopokryvných keřů. Použity zde budou
např. javor mléč (Acer platanoides cv.), v podrostu pak např. korunatka klaná (Stephanandra incisa
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‚Crispa‘), pámelník (Symphoricarpos x chenaultii ‚Hancock‘), třezalka kalíškatá (Hypericum
calycinum) a další půdopokryvné dřeviny.
Vegetační úpravy objektu budou ve své taxonomické skladbě respektovat v možné míře
v blízkosti se nacházející hodnotnou zámeckou zahradu tak, aby nenarušovaly přirozený ráz této
lokality.
Pro zakládání vegetačních prvků na v okolí objektu bude dodrženo ustanovení platných
norem: ČSN DIN 18 915 - Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou,
ČSN DIN 18 916 - Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin,
ČSN DIN 18 919 – Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny,
ČSN 464902 (464902-1) – Výpěstky okrasných dřevin.
Po realizaci zahradně architektonických úprav bude nezbytná rozvojová (min. 5 let po
výsadbě) a následná pravidelná pěstební péče.
Vlivy na faunu
Na lokalitě plánované pro výstavbu záměru ELI byl proveden orientační zoologický průzkum
se zaměřením na případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle Přílohy II vyhlášky č. 395/1992
Sb., v platném znění. Průzkum proběhl celkem dvakrát, a to v období zahrnující letní aspekt (začátek
července a začátek srpna 2009).
Zoologický průzkum byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména na
střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pod kameny a dřevem, resp. pozorováním, či sběrem na
květech. Na lokalitě nebyla použita metoda zemních pastí, její použití by vzhledem k charakteru
biotopu bylo nereálné, rozhodně by nepřinesla nové poznatky. Ptáci byli zjišťováni jak přímým
pozorováním tak i podle zpěvu.
Průzkumem provedeným v letním aspektu roku 2009 bylo prokázáno celkem 16 druhů
živočichů. Převládají běžné druhy eurytopní, druhy adaptibilní a reliktní nebyly zjištěny.
Ze zoologického hlediska je možno provést stavební zásah v požadovaném rozsahu bez
jakéhokoliv omezení, realizace záměru nebude mít při splnění opatření navržených v kapitole D.IV.
Oznámení záměru významný negativní vliv na faunu dotčeného území.
Vlivy na ekosystémy
Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené, ani přírodě blízké. Z tohoto důvodu
nepovažujeme vliv záměru na ekosystémy za významný.
Možné negativní vlivy na stávající faunu a flóru v území budou kompenzovány sadovými
úpravami v okolí záměru. Cílem návrhu sadových úprav bude vytvořit v území zajímavou koncepci
zelených ploch v harmonii s navrhovanými stavbami.

9. Vlivy na krajinu (charakter městské části)
Pro posouzení vlivu navrhovaného komplexu Mezinárodního výzkumného laserového centra
ELI na krajinný ráz (charakter městské části) a estetické charakteristiky území je podstatné hodnotit
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záměr dle určujících objektivních faktorů krajinného rázu území. Hodnocení vlivů na krajinný ráz je
nutné provést z několika následujících hledisek:
Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz – Stávající areál, ve kterém je navržen záměr
ELI má značné rezervy pro rozvoj a zhodnocení ploch, jejichž dnešní náplň již neodpovídá významu a
kontextu místa. Potenciál plochy je pro území klíčový vzhledem k velikosti areálu a jeho celistvosti.
Cílem je transformace území se zastoupením objektů pro vědu a výzkum, která bude odpovídat
výhodné poloze vůči Praze a významu místa.
Záměr ELI se bude skládat ze dvou objektů – laserové haly a administrativního objektu.
Maximální výška obou objektů bude korespondovat s regulativy danými územním plánem obce Dolní
Břežany. Objektu bude obdélníkového půdorysu.
Součástí navrženého záměru je i ozelenění areálu ELI, které by mělo přispět k začlenění
stavby do daného území. Negativní vliv projektu ELI na estetickou kvalitu území se nepředpokládá.
Vznik nové charakteristiky území - Výstavba komplexu Mezinárodního výzkumného
laserového centra EL na místě stávajícího brownfields zcela jistě vtiskne území nový charakter. Část
území zchátralého areálu bude nahrazena příjemným prostředím s přítomností objektu laserové haly a
administrativního objektu.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek - Dotčenou část obce lze charakterizovat jako
intenzivně urbanizované území. Výstavbou objektů Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI
nedojde k narušení poměru krajinných složek. Objekt bude vystavěn v území bývalého areálu, na
kterém již v minulosti existovala zástavba v podobě skladů, garáží a dalších drobných stavebních
objektů.
Narušení vizuálních vjemů - Snahou při architektonickém ztvárnění objektů Mezinárodní
výzkumné laserové centrum ELI bude citlivé řešení vůči dotčenému území. Nově realizovaný objekt
bude vytvářet nový prvek v blízkých, případně středně vzdálených pohledech. Ve vzdálenějších
pohledech nebude záměr ELI příliš patrný.
Dálkové pohledy - Vzhledem k morfologii terénu, hmotě a výšce navrhovaných objektů
Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI, nejsou dálkové pohledy příliš aktuální.
V dálkových pohledech se objekt nebude příliš uplatňovat, neboť se jedná o zástavbu
s předpokládanou výškou max. 17 m (objekt laserové haly), resp. 14 m (administrativní objekt).
Současná hodnota krajinného rázu nebude nijak snížena a záměr bude vhodně začleněn do
stávající zástavby.

10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní a archeologické památky
Kromě plánovaných demolic stávajících objektů, které jsou v kolizi s navrženým záměrem a
odstranění stávajících zpevněných ploch, nebude mít záměr vliv na hmotný majetek.
Pravděpodobnost archeologických nálezů snižuje rozsah terénních narušení (po výstavbě
předchozích objektů areálu). Lze předpokládat, že nálezy v místě byly již dříve zničeny hloubením
inženýrských sítí, výstavbou stávajících objektů či jinými povrchovými úpravami.
Nutno podotknout, že část pozemků dotčených záměrem se nachází v památkově chráněném
území. V každém případě je nutno před zahájením stavby vycházet z podmínek určených příslušným
odborem památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (např.
provést zjišťovací archeologický výzkum).
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Hodnocené vlivy záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI na ŽP a obyvatelstvo
mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. Přímo dotčeno bude
území vlastního areálu ve kterém je plánován záměr ELI, dále pak i nejbližší okolí záměru, tj. část
území ulic Ke Zvoli a 5. Května. Zdrojová a cílová doprava záměru ELI bude dále vedena po
komunikacích Mezi Křižovatkami, Zbraslavská, Ke Zlatníkům a Pražská.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Předkládaný záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

popřípadě

Fáze projektových příprav
ÚPn
•

Podmínkou realizace záměru ELI je soulad s územním plánem obce Dolní Břežany a jeho
regulativy. (Pozn: Pro daný záměr je v současnosti připravována změna ÚPn. Po jejím
projednání bude záměr v souladu s územně plánovací dokumentací obce.)
Ochrana přírody

•

V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 vyhlášky
č. 395/1992 Sb.) podat na příslušný orgán ochrany přírody žádost o povolení ke kácení
současně s doložením dendrologického průzkumu s ohodnocením dřevin, projektu sadových
úprav a situace s vyznačením stromů, které se mají kácet.

•

V rámci navrhovaných vegetačních úprav preferovat autochtonní druhy dřevin a rostlin.
Voda

•

V dalších stupních projektové dokumentace provést hydrogeologický průzkum v místě
plánované stavby.

•

Vodovodní řady a kanalizační stoky projednat s příslušným vodoprávním úřadem.

•

S provozovatelem veřejné kanalizace projednat místa napojení kanalizačních přípojek na
veřejné kanalizační řady, včetně objemu odváděných odpadních vod do kanalizace a následně
na ČOV.

•

Podmínkou zprovoznění projektu ELI je dostatečně kapacitní obecní ČOV. V dalším stupni
projektových příprav je třeba záměr koordinovat s rozšířením obecní ČOV.
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Dle případného stanoveného limitu kanalizační sítě na odtoku (l/s) bude v dalším stupni
projektové dokumentace projektována areálová retence dešťových vod (povrchová nebo
podzemní).
Hluk

•

V dalších stupních projektové dokumentace optimalizovat a zpřesnit navrhovaná opatření, a to
na základě upřesnění a konkretizovaní vstupních parametrů výpočtu v rámci optimalizované
akustické studie.

•

V dalším stupni projektové dokumentace podrobněji posoudit stacionární zdroje hluku záměru
ELI v rámci optimalizované akustické studie.

•

Pro dodržení hygienických limitů v návaznosti na provoz záměru byla předběžně navržena
následující opatření:
1/ Realizace protihlukové clony pro ochranu chráněného venkovního prostoru stavby č. p. 104
u vjezdu do areálu záměru ELI.
2/ Zjednosměrnění provozu na vjezdové komunikaci do areálu záměru ELI.
V dalších stupních projektové dokumentace bude nutné optimalizovat a zpřesnit navrhovaná
protihluková opatření na základě upřesnění a konkretizovaní vstupních parametrů výpočtu.
Odpady

•

V následujících stupních projektové dokumentace zpracovat podrobný plán nakládání
s odpady (tj. specifikovat množství, druhy vznikajících odpadů a prostory pro jejich
shromažďování).
Památková péče, archeologie

•

Před zahájením stavby je nutno vycházet z podmínek určených příslušným odborem
památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (např.
provést zjišťovací archeologický výzkum).

•

Konkrétní návrh stavby předložit příslušnému památkovému úřadu k projednání ve správním
řízení dle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., § 14, odst. 7, o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů.
Ostatní

•

V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobný plán
organizace výstavby (POV), a to především s ohledem na minimalizaci vlivu staveništní
dopravy a strojního nasazení na chráněnou obytnou zástavbu.

•

Před uvedením záměru do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení
manipulační, požární a havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení (např. dieselagregáty,
laserová pracoviště).

- E K O L A group, spol. s r.o. -

122

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

Fáze výstavby
Ochrana přírody
•

Bude nutno účinně chránit dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště a na staveništi před
možným poškozením vhodnými technickými opatřeními (oplocení, bednění atd.).

•

V případě, že bude nutné vést výkopy (např. pro sítě) mezi stromy, bude třeba dodržet
ochranná opatření podle ČSN DIN 18 920.

•

Minimalizovat zásah do porostů dřevin a kácení omezit na skutečně odůvodněné, a to
v období vegetačního klidu, z důvodu snížení možného vlivu na populace ptáků a dalších
druhů živočichů. Nezbytné kácení dřevin v rámci předcházející přípravy území pro stavbu
provést mimo hnízdní období.

•

Likvidovanou zeleň kompenzovat dle § 9 zákona č. 114/92 Sb. v platném znění.

•

Zajistit kvalitní ozelenění vzrostlými stromy.
Půda, geologie

•

V rámci odstranění staveb a přípravy území pro stavbu je třeba prověřit specializovanou
firmou výskyt kontaminací.

•

Případná dekontaminace území bude v rámci demolic a přípravy území pro stavbu řešena
specializovanou firmou.

•

Při výkopových pracích provést rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní
materiál, nebo zda s nimi má být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. V případě
kontaminace půdy či horninového podloží znečištěnou zeminu odtěžit a příslušným způsobem
sanovat.

•

Při demolicích postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění horninového prostředí.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.
Voda

•

V případě nutnosti čerpání odpadní vody ze stavební jámy budou tyto vody před vypuštěním
do kanalizace předčištěny pomocí usazovacích jímek, ve kterých budou zbaveny nečistot
způsobujících zanesení kanalizace.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou vodou
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.
Hluk

•

V této fázi projektové dokumentace jsou navržena především obecná protihluková opatření a
stanoveny maximální intenzity obslužné staveništní dopravy a počty současně pracujících
staveních strojů během dne. Níže uvedená protihluková opatření je třeba v dalším stupni
projektové dokumentace v rámci optimalizované akustické studie hluku ze stavební činnosti
zpřesnit a optimalizovat na základě zpřesnění harmonogramu stavebních prací pro jednotlivé
fáze výstavby:

- E K O L A group, spol. s r.o. -

123

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

•

•
•
•
•

•

•

•

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

o Maximální doporučená intenzita nákladní dopravy pro všechny fáze a etapy výstavby
záměru včetně jejich součinnosti je 16 TNA/hod obousměrně v době od 7 do 21 hod.
s 1 hodinovou přestávkou.
o Doporučený maximální počet stavebních strojů pro jednotlivé fáze a etapy výstavby je
10 současně pracujících strojů (s parametry viz tabulka č. 27 Oznámení záměru)
v denní době od 7 do 21 hodin při realizaci doporučené mobilní či pevné protihlukové
clony o výšce minimálně 3,0 m v severovýchodním rohu staveniště směrem domu
č. p. 104 a č.p. 32.
Pracovní doba ve všední dny od pondělí do pátku bude mezi 7 a 21 hod, v sobotu a neděli
doporučená pracovní doba od 8 do 18 hod. V době mezi 7 – 8 hod a mezi 20 – 21 hod je třeba
provádět již pouze méně hlučné a přípravné práce.
Kompresory, okružní pily apod. je vhodné umístit při provozu do uzavřeného prostoru na
staveništi.
Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor.
Práce v sobotu a v neděli je třeba naplánovat tak, aby neprobíhaly hlučné stavební práce (např.
řezání motorové pily, zakládání, zemní práce apod.).
V noční době od 21 do 7 hod by neměly probíhat stavební práce. Pouze ve fázi dokončovacích
prací, kdy práce budou probíhat v opláštěné uzavřené budově, lze provádět nehlučné stavební
práce.
Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutné se řídit požadavky na
maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě nezpůsobí zhoršení
akustické situace a překročení hygienických limitů v chráněných vnitřních prostorech staveb.
Nejvýše přípustné hodnoty hlučnosti použitých typových skupin stavebních mechanismů a
akustické vlastnosti konkrétních mechanismů, které je možno použít, jsou uvedeny v tabulce
č. 27 Oznámení záměru.
Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem
jednotlivých fází výstavby. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu a
smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se tímto
riziko vznikajícího stresu a nepohody. Vhodné by bylo stanovení kontaktní osoby, na kterou
by se postižení občané mohli obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi.
Během výstavby dodržovat dohodnuté přestávky v délce min 30 min po
čtyřech hodinách práce při hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost
větrání vnitřních obytných prostor.
Ovzduší

•

V době výstavby je nutné z důvodu snížení prašnosti zajistit pravidelné skrápění staveniště,
provádět důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby, zamezit úniku přepravovaného
materiálu jeho zakrytím na vozidlech. Dále je třeba, aby dodavatel staveb. prací minimalizoval
zásoby sypkých staveb. materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti na staveništi.
Odpady

•

V období výstavby záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI minimalizovat
vznik odpadů.

•

Preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk,
prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.
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Ostatní
•

Vhodnou koordinací stavební činnosti záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra
ELI a dalších plánovaných staveb v dotčeném území minimalizovat vlivy na životní prostředí
a obyvatelstvo.

•

Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby omezoval možnost narušení
faktorů pohody obyvatelstva.

•

Doporučení pro omezení narušení faktoru pohody obyvatel:
-

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby,

-

ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních
postupů výstavby (s využitím méně hlučných a k životnímu prostředí šetrných
technologií).

•

Ve spolupráci s obcí Dolní Břežany bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.

•

Konkrétní řešení zařízení staveniště bude nutno řešit s dodavatelem stavby na základě plánu
organizace výstavby a po konzultaci s obcí Dolní Břežany.

•

V prostoru výjezdů ze staveniště musí být zajištěno dopravní značení.

•

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací (zemina, betonová směs). U výjezdu ze staveniště bude proto umístěna
zpevněná plocha pro mechanické očištění vozidel.

•

Dodavatel stavby zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest
k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a po skončení výstavby uvede komunikace do
původního stavu.

•

Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z
hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly.

•

Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

•

V prostoru stavby neskladovat pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi zde nutno
omezit na minimum.

•

Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek
z dopravních prostředků.

Fáze provozu
Ochrana přírody
•

Po realizaci zahradně architektonických úprav bude nezbytná rozvojová (min. 5 let po
výsadbě) a následná pravidelná pěstební péče.
Voda

•

Veškeré dešťové a splaškové vody odcházející z areálu musí splňovat podmínky předepsané
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
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Hluk
•

Zdroje hluku utlumit tak, aby byl ve venkovním chráněném prostoru okolních staveb dodržen
hygienický limit v denní i noční době.
Odpady

•

V období provozu záměru minimalizovat vznik odpadů.

•

Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s
nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného
nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu.

•

Preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk,
prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.
Ostatní

•

Dodržovat schválené havarijní, manipulační a provozní řády.

•

Pracoviště, kde bude umístěn dieselagregát, musí být vybaveno vhodnými sanačními
prostředky a musí být zamezeno případnému úniku ropných látek do kanalizace.

•

Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek
z dopravních prostředků.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při specifikaci vlivů
Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není
možné přesně kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí. Detailní vyhodnocení vlivů
výstavby bude možné až po upřesnění materiálových toků, plánu organizace výstavby a také na
základě dispozic dodavatele stavby (strojové a materiálové vybavení). Akustická a rozptylová studie
tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících předpokladů postihnout a
pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.
Doprava (resp. hluk a ovzduší)
Intenzity automobilové dopravy pro současný stav (rok 2009) byly zjištěny z databáze
sledované komunikační sítě ŘSD ČR (rok 2005). Stávající i výhledové intenzity dopravy (rok 2015)
na komunikační síti byly odvozeny na základě celodenních intenzit dopravy ŘSD ČR z roku 2005, za
pomoci růstových koeficientů jednotlivých typů dopravy.
Neurčitost plyne ze stanovení koeficientů pro výpočet intenzit a přerozdělení dopravy.
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu
na komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní
parametry na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v ČR.
Předložené výsledky dále odpovídají stupni rozpracovanosti projektu a podrobnosti dalších
poskytnutých vstupních údajů.
Geologie, hydrogeologie
Pro plánovanou stavbu záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI nebyl
uskutečněn aktuální účelový geologický a hydrogeologický průzkum. Hodnocení vychází z archivních
průzkumů a sond, které byly v zájmovém území realizovány. Pro tento stupeň projektových příprav
projektu jsou tyto podklady postačující.
Fauna, flóra
Provedené průzkumy poskytují dostatečný přehled o fauně a flóře daného území. Průzkumy
potvrzují, že se v daném území nevyskytují cenné druhy rostlin a živočichů, které by vyžadovaly
speciální pozornost či ochranu.
Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci závěrů, tj. charakteristiky kvalitativních i kvantitativních rizik existují
nejistoty, které byly použity v konkrétním systému odhadu zdravotních rizik. Tyto nejistoty vyplývají
z použitých vstupních dat, tj. dat o složení dopravního proudu včetně intenzit na jednotlivých
komunikacích, z použitých modelů výpočtu emisí a výpočtu rozptylu znečišťujících látek v atmosféře,
z použitých dat o konfiguraci terénu a z použitých epidemiologických dat charakterizujících vztah
dávky a účinku ze zahraničních studií publikovaných WHO a EC.
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ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Vlastní posuzovaný záměr Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI je z hlediska
umístění, funkčního využití i architektonického a technického řešení posuzován v jediné variantě.
Dále jsou řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které nejsou v pravém slova
smyslu variantami. Tyto stavy však dávají dobrý přehled o celkovém stavu životního prostředí
v jednotlivých letech a o samotném příspěvku záměru k těmto předpokládaným stavům. Základem pro
posouzení jednotlivých stavů jsou intenzity dopravy v širším zájmovém území, které zahrnují stávající
i plánované aktivity v území (např. záměr HiLase a Obchodně-komerčně-administartivní centrum
v Dolních Břežanech).
Posouzení hlukové zátěže a znečištění ovzduší bylo zpracováno pro následující stavy:
•

Stávající stav v roce 2009

•

Fáze výstavby záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

•

Výhledový stav v roce 2015 (výhledový rok, ve kterém bude záměr Mezinárodní výzkumné
laserové centrum ELI již v provozu) – posuzované stavy:
-

Celková náplň území – stav se záměrem

-

Samotný příspěvek záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

Uvedené variantní zpracování umožní vytvořit si podrobnou představu o příspěvcích záměru k
hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území. Konkrétní vyhodnocení vlivů jednotlivých stavů
na životní prostředí je předmětem předchozích kapitol.
Z provedených vyhodnocení a posouzení vyplývá, že realizace záměru nebude představovat
významné zhoršení životního prostředí. U jednotlivých složek životního prostředí nedojde v důsledku
výstavby a provozu záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI k výrazným negativním
změnám ani k překročení únosné míry zatížení.
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ZÁVĚR
Předkládané oznámení záměru „Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI“ bylo
zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oznámení se
zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI na
životní prostředí a hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Cílem mezinárodního projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) je vybudování unikátní
výzkumné a vývojové infrastruktury základního a aplikovaného výzkumu s využitím nové generace
laserů. Projekt ELI, který představuje skutečnou revoluci v laserové technologii, bude nejen přínosem
pro české vědce, kteří by byli jeho přímými účastníky, ale i pro novou vědeckou generaci, která by se
mohla v tomto oboru dále vzdělávat.
Česká republika se jako jeden z významných partnerů projektu snaží uspět ve výběrovém
řízení na vybudování infrastruktury ELI a stát se tak hostitelskou zemí mezinárodního centra pro
nejpokročilejší laserový výzkum svého druhu. Jako nejvhodnější místo pro realizaci projektu byl v
České republice vybrán Středočeský kraj (Dolní Břežany).
Podporu projektu vyjádřil i hejtman Středočeského kraje, který označil podporu velkých
vědeckých projektů směřujících do výzkumu a vývoje jako jednu z priorit Středočeského kraje. Dne 7.
10. 2008 bylo podepsáno mezi zástupci Středočeského kraje a fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.
memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci při vybudování evropsy významné infrastruktury ELI
v České republice.
Umístění takovéhoto záměru vědeckého a výzkumného charakteru v rámci ČR, resp. na území
Středočeského kraje bude zcela jistě přínosem.
Ze zpracování Oznámení vlivu záměru na životní prostředí vyplynuly tyto závěry:
•

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení) pod
následující body: 2.9 – „Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění
technologických zařízení (provozů) od 10 000 m3“, sloupec A (příslušným úřadem je MŽP);
10.6 – „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad
3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu“, sloupec B (příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského
kraje) a 10.13 – „Tématické areály na ploše nad 5 000 m2“ (příslušným úřadem je Krajský
úřad Středočeského kraje).

•

V rámci záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI, Dolní Břežany (dále jen
ELI) bude realizován administrativní objekt a objekt laserové haly.

•

Objekt je navržen na pozemcích stávajícího brownfield, v blízkosti ul. Ke Zvoli a 5. Května.

• V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL).
• Dotčené pozemky jsou zařazeny v KN jako zastavěná plocha a nádvoří.
• V souvislosti s výstavbou záměru se nepředpokládá významné ovlivnění povrchových ani
podzemních vod, a to jak z hlediska kvality, tak ani i z hlediska jejich kvantity.
• Příspěvky záměru k celkové imisní situaci ovzduší ve fázi výstavby budou při realizaci
navržených opatření k minimalizaci znečištění ovzduší akceptovatelné. Příspěvky záměru
k celkové imisní situaci ve fázi provozu záměru lze označit za středně významné, které by
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však neměly způsobit překročení stanovených imisních limitů. Záměr je ve vztahu k vlivům na
ovzduší realizovatelný.
• Při dodržení doporučených protihlukových opatření budou splněny hygienické limity pro hluk
ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Provozem záměru ve výhledovém roce
2015 nedojde ke zhoršení akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
záměru. Přírůstky v hodnotě ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se pohybují do 0,3 dB.
Tuto změnu lze označit jako sluchem nepostřehnutelnou a měřením objektivně
neprokazatelnou. Záměr je ve vztahu k akustickou situaci realizovatelný.
• Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky ÚSES, VKP ani ZCHÚ dle zákona
č. 114/1992 Sb. v platném znění.
• Záměr nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
• Ze zoologického hlediska je možno provést stavební zásah v požadovaném rozsahu bez
jakéhokoliv omezení, realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na faunu
dotčeného území.
• Z hlediska likvidace bylinné vegetace půjde o vliv nevýznamný, neboť v území jsou na
dotčených plochách přítomny převážně ruderální druhy rostlin a plevelná společenstva bez
větší floristické hodnoty. V zájmovém území nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné
druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.
• V rámci přípravy území pro výstavby záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI
dojde k likvidaci části stávající stromové a keřové vegetace. Odstranění zeleně bude
realizováno na základě vydaného povolení ke kácení příslušným orgánem ochrany přírody.
Vzniklá ekologická újma bude kompenzována náhradními výsadbami v rámci plánovaných
sadových úprav areálu Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI.
• Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů
odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi
provozu záměru.
• Před zahájením stavby je nutno v každém případě vycházet z podmínek určených příslušným
odborem památkové péče (podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči). V případě,
že bude v průběhu zemních prací učiněn archeologický nález bude umožněno realizovat
záchranný archeologický výzkum.
• Stavba Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI nepředstavuje z hlediska příspěvků
záměru k znečištění ovzduší a k celkové akustické situaci významné riziko pro zdraví
obyvatel.

Záměr
„Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI“
lze při respektování navrhovaných opatření
doporučit k realizaci.
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ČÁST F – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

A/ Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Příloha č. 1 – Schematická situace záměru ELI
Příloha č. 2 – Výškové schema navržených objektů
Příloha č. 3 – Situace demolic
Příloha č. 4 – Situace ZOV

B/ Fotodokumentace
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V souvislosti s realizací záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI byly
identifikovány možné významné vlivy na životní prostředí. Jedná se především o vliv na znečištění
ovzduší a vliv na akustickou situaci. Pro tyto faktory byly zpracovány samostatné studie, které jsou
přílohou Oznámení záměru. Ostatní vlivy byly hodnoceny v rámci textové části oznámení.
Vlastní záměr Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI v Dolních Břežanech je
řešen v jedné variantě prostorového umístění a funkčního využití.
Doprava
Při zpracování Oznámení záměru byly jako základní vstupní informace použity údaje o
intenzitách dopravy související nejen s posuzovaným záměrem, ale i s ostatními stávajícími a
připravovanými aktivitami v širším zájmovém území.
Řešení problematiky dopravy (a z ní vyplývajícího hodnocení vlivů na životní prostředí) je v
předloženém Oznámení záměru založeno na hodnocení celkových intenzit dopravy v zájmovém území
v rámci hodnoceného výhledového stavu v roce 2015. Samostatně je hodnocen i vlastní příspěvek
záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI.
Půda
V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL). Dotčené
pozemky jsou zařazeny jako zastavěná plocha a nádvoří.
Objem výkopů z hrubých stavebních jam činí cca 94 000 m3. Z tohoto množství bude pro
zpětné zásypy použito cca 12 000 m3. Na trvalou skládku bude odvezeno 82 000 m3. Předpokladem je,
že výkopek bude uložen na vyhledané skládce v trase jihovýchodní části městského okruhu.
Voda
Stavba záměru Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI bude realizována v
intravilánu města, tj. v území dotčeném antropogenní činností. Nelze tedy hovořit o vlivu záměru na
přirozený vodní režim, ale o vlivu záměru na stávající vodní režim.
Dešťové vody ve fázi výstavby budou svedeny do vsakovacích zemních jímek. Technologické
vody budou spotřebovány beze zbytku. Splaškové vody budou vznikat v mobilních záchodech a budou
odváženy na příslušnou ČOV. Dále budou vznikat splaškové vody použité při osobní hygieně, které
budou odvedeny do kanalizačního řadu zaústěného do kanalizační stoky obce Dolní Břežany.
Případné vody ze stavební jámy budou odčerpávány přes vybudovanou kanalizační přípojku
do kanalizace. Vzhledem k tomu, že jakost těchto vod může být znečištěna zejména nerozpuštěnými
látkami, případně nepolárními extrahovatelnými látkami z možných úkapů ze stavební mechanizace,
budou odpadní vody před vypuštěním do kanalizace předčištěny pomocí usazovacích jímek, ve
kterých bude zbavena nečistot způsobujících zanesení kanalizace. Kaly budou následně odváženy na
skládku k tomu účelu určenou. Jakost odpadních vod vypouštěných do kanalizace bude splňovat
limity schválené dle kanalizačního řádu.
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V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k ovlivnění povrchových vod, a to jak z hlediska
kvality, tak ani i z hlediska jejich kvantity. V průběhu stavebních prací se neočekávají významnější
konflikt zájmů z hlediska využívání podzemních vod.
Nakládání s dešťovými vodami z areálu záměru ELI bude řešeno tak, jak je to dnes běžně
praktikováno v Dolních Břežanech, tj. neznečištěná voda ze střech bude likvidována v rámci areálu,
např. vsakováním. Voda ze zpevněných ploch bude odváděna po předčištění přes ORL dešťovou
kanalizací do vodoteče (Břežanský potok).
Bilance splaškových vod pro záměr ELI vyplývá z průměrné denní potřeby vody. Roční
odtokové množství splaškových vod je 10 260 m3/rok. Objekt ELI bude napojen na obecní splaškovou
kanalizaci. Je předpoklad, že realizace projektu ELI budu podmíněna rozšířením obecní ČOV.
Provoz gastro bude odvodněn samostatným systémem tukové kanalizace, která bude zaústěna
do odlučovače tuků. Maximální obsah tuků v předčištěné vodě na odtoku bude splňovat limity
kanalizačního řádu.
Technologie laserů žádné odpadní vody neprodukují. Bude využívána jen voda pro účely
chlazení, pravděpodobně formou uzavřeného okruhu napojeného na centrální výměník.
Z hlediska problematiky vod nebude mít stavba, za předpokladu realizace navržených
opatření, nepříznivé dopady na životní prostředí v daném území.
Příroda
Záměrem nebudou dotčeny žádné prvky ÚSES, VKP ani ZCHÚ dle zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění.
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (Odbor životního prostředí a zemědělství)
ze dne 29. 7. 2009 (č.j. SZ-120111/2009/KUS-2) nebude mít uvedený záměr významný vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Vliv na populace živočichů či na stávající bylinnou vegetaci nebude významný. Pro odstranění
stromové a keřové vegetace, která koliduje se stavbou Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI,
bude podána žádost o povolení ke kácení. Vzniklá ekologická újma bude kompenzována náhradními
výsadbami v rámci plánovaných sadových úprav okolí navržených objektů. Nově vysazovaná
vegetace bude vybrána tak, aby splňovala nároky zatíženého městského prostředí a mohla tak
dlouhodobě plnit své přirozené funkce.
Ovzduší
Vzhledem k dočasnosti etapy výstavby lze ve vztahu k ovlivnění kvality ovzduší záměr
označit za akceptovatelný při respektování všech doporučení směřujících k omezování sekundární
prašnosti v rámci rozhodujících stavebních prací, které jsou spojeny s manipulací s výkopovou
zeminou.
Provoz záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelný. Projekt nebude výrazněji
ovlivňovat imisní pozadí v bezprostředním okolí. Příspěvky vyvolané pouze samotným řešeným
záměrem Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI lze označit za středně významné, lokálního
charakteru, které nezpůsobí překročení imisních limitů.
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Hluk
Na základě výsledků akustické studie lze konstatovat, že při dodržení doporučených
protihlukových opatření uvedených v akustické studii tohoto Oznámení záměru budou splněny
hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Z hlediska vlivu provozu záměru na akustickou situaci v zájmovém území lze konstatovat, že
uvažovaný záměr pravděpodobně nepřinese do zájmového území zvýšené akustické zatížení. Nárůst
ekvivalentních hladin akustického tlaku vlivem uvažovaného záměru se na hodnocených
porovnávaných komunikacích pohybuje do 0,3 dB ve dne a 0,1 dB v noci. Pro dodržení hygienických
limitů je však nutné přistoupit k realizaci protihlukových opatření. V tomto stupni projektové
dokumentace byla doporučena následující opatření:
•

Realizace PHC pro ochranu chráněného venkovního prostoru stavby č. p. 104 u vjezdu do
areálu záměru ELI.

•

Zjednosměrnění provozu na vjezdové komunikaci do areálu záměru ELI.

Akustická studie prokázala technickou realizovatelnost předkládaného záměru Mezinárodního
výzkumného laserového centra ELI. V dalších stupních projektové dokumentace však bude nutné
optimalizovat a zpřesnit navrhovaná opatření na základě upřesnění a konkretizování vstupních
parametrů výpočtu.
Zdravotní rizika
Výstavba Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI by tak neměla mít z hlediska
hluku významný negativní vliv na zdraví obyvatel. Při realizaci protihlukových opatření navržených
v tomto oznámení budou dodrženy hygienické limity dle NV č. 148/2006 Sb.
Ve fázi výstavby záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI by dosahované
příspěvky k krátkodobých či dlouhodobým koncentracím jednotlivých polutantů neměly znamenat
významnější ovlivnění zdravotního stavu obyvatel nejbližší obytné zástavby.
Stávající akustická situace i vypočtené výhledové hladiny akustického tlaku A se sice
pohybují v hodnotách, které mohou vyvolávat pocity obtěžování a ztěžovat běžnou komunikaci řečí ve
venkovním prostředí, avšak vlastní zdrojová a cílová doprava záměru se na změně akustické situace
z hlediska vlivů na zdraví osob neprojeví.
Vlastní imisní příspěvek posuzovaného záměru Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI
k znečištění ovzduší, daný související dopravou a emisemi z výduchů podzemních garáží, kotelen a
dieselagregátů dosahuje u sledovaných škodlivin hodnot, které jsou podle současných poznatků
z hlediska zdravotních rizik málo významné.
Odpady
Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů
odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu
záměru.
Archeologie, kulturní památky a hmotný majetek
Záměrem nebudou dotčeny kulturní památky.
Před zahájením stavby je nutno v každém případě vycházet z podmínek určených příslušným
odborem památkové péče (podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči).
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V případě, že bude v průběhu zemních prací učiněn archeologický nález, bude umožněno
realizovat záchranný archeologický výzkum.
Ekonomické důsledky
Přínosem bude vytvoření podmínek pro působení cca 350 zaměstnanců komplexu ELI.
Z hlediska ekonomických důsledků bude mít provoz Mezinárodního výzkumného laserového
centra ELI kladný vliv. Je možné očekávat nepřímé ekonomické vlivy, a to platby do obecní pokladny
(např. daně), které mohou být zpětně použity na zlepšení životního prostředí.
Územní plán
Záměr se z hlediska platného územního plánu obce Dolní Břežany nachází částečně na
funkční ploše povolující uvedené využití navrhované stavby a částečně na ploše, jejíž funkční využití
je předmětem projednávané Změny č. 1 územního plánu obce Dolní Břežany. Po schválení této změny
územního plánu obce Dolní Břežany tak bude záměr plně v souladu s územně plánovací dokumentací
obce.
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ČÁST H – PŘÍLOHA
•

Vyjádření stavebního úřadu Dolní Břežany k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace

•

Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje jakožto příslušného orgánu ochrany
přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění k ovlivnění evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti posuzovaným záměrem
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