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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma:
Město Broumov
2. IČ:
00272523
3. Sídlo (bydliště):
Třída Masarykova 239, 55014 Broumov
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
JUDr. Libuše Růčková – starostka
Město Broumov
Třída Masarykova 239
550 14 Broumov
tel.: 491 504 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Sportcentrum Pivovar Broumov
zařazení podle přílohy č. 1:
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně:
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích
chráněných podle zvláštních právních předpisů12).
12

) Například zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 138/1973 Sb. a zákon č. 20/1987 Sb.

Sloupec A, kdy příslušným úřadem pro posuzování je ministerstvo životního prostředí.
2. Kapacita záměru
Zadání definované investorem počítá s využitím bývalého měšťanského pivovaru pro
účely sportovního centra s krytým bazénem, tělocvičnou, kluzištěm s umělou plochou a
parkovacím domem pro 92 vozidel. Podmínkou je také možnost etapizace objektu.
3. Umístění záměru
Kraj:

Královéhradecký

Město:

Broumov

Katastrální území: Broumov
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.
Areál bývalého měšťanského pivovaru se nachází na okraji centra města. Tvoří
bariéru mezi Schrollovým parkem a městem samotným. Návrhem se snaží co nejvíce
respektovat původní obrysy pivovaru, ale původní „bariéru“ ve střední partii prolamuje
průchodem z parku do města. Tento průchod přes piazettu („náměstíčko“), centrální
prostor před hlavním vstupem, navazuje na stávající pěší tahy z centra města do parků a
na nedaleké sídliště Spořilov. Stavba je vstupy orientována především směrem do
městského prostoru pro příchod pěších. Z odlehlé strany směrem k parku je orientován
příjezd do kapacitních garáží. Ty se odehrávají ve třech niveletách. Je využito přirozené
morfologie terénu a vjezdy do jednotlivých úrovní jsou z přirozeně klesající komunikace.
Ta respektuje polohu stávajícího příjezdu do sklepení pivovaru. Komunikace by měla být
pojatá jako zklidněná užitím zpomalovacích prvků zejména v části vjezdu z Masarykovy
třídy.
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Předprostor tělocvičny není předmětem studie, v budoucnosti by měl být
pojednán parkově s umístěním např. vodního prvku apod. Mělo by dojít k vytvoření
odpočinkového prostoru navazujícího na Schrollův park. Předprostor vznikne na místě
odstaňované hasičské zbrojnice a přilehlého parkoviště.
Investor uvažuje o etapovité výstavbě areálu. Pro zjednodušení a snadnou
orientaci se části označují západní, východní a krček.
První etapou výstavby je východní část, která obsahuje provozy bazénu
s tobogánem a potřebným technologickým a doprovodným zázemím, garážování a krček
obsahující vstupní vestibul s šatnami a občerstvením. Do první etapy by měla patřit i
rekonstrukce podzemních prostor západní části areálu. Nadzemní část je určena
k demolici. Vzniklá plocha bude sanována proti zatékání do podzemních prostor.
Druhou etapou výstavby bude západní nadzemní část tj. tělocvična se zázemím.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Oznamovatel počítá s využitím budovy bývalého měšťanského pivovaru
v Pivovarské ulici, který je v havarijním stavu, pro účely sportovního centra s krytým
bazénem, tělocvičnou, kluzištěm s umělou plochou a parkovacím domem pro 92 vozidel.
Zvažována byla jedna aktivní varianta, která plní požadavky oznamovatele.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Areál bývalého měšťanského pivovaru je rozlehlý komplex, který tvoří souvislou
uliční frontu v ulicích Pivovarská a Klášterní. Z této strany má podobu třípodlažních
objektů, z odlehlé severní strany v části až pětipodlažních. V současné době jde o
chátrající komplex budov, který uzavírá centrum města ze severní strany.
Budova pivovaru není stavbou mimořádné architektonické hodnoty, která by
vyžadovala pietní úctu při nových stavebních úpravách. Jedná se o poměrně typický
doklad střídmě zdobné průmyslové architektury konce 19. století. Hodnota stavby spíše
spočívá v otisku doby zrodu areálu, urbanistickém řešení, které je v místě zažité,
připomenutím historie.
Z původního pivovaru zachová jen některé části. Z východní části areálu
zachovává 2 fasády v jejich historické podobě a to jižní fasádu směrem do Pivovarské
ulice a východní fasádu směrem ke klášteru. Cílem bylo zachování charakteristické
podoby objektu hlavně směrem k centru města a klášteru. Dále ponechává hmotu věže
komína, jako hlavní znak pivovaru. Věž doplňuje o transparentní vyhlídkové podlaží, ze
kterého je zároveň vstup na tobogánovou dráhu. V západní části areálu kompletně
zachováváme její podzemní prostory. V celkovém konceptu bylo snahou ponechat
konstrukce původního objektu v takové míře, která na jednu stranu dovolí realizaci
zadání, na druhé straně vytipovat ty, které jsou v celkovém pohledu hodnotné a
pohledově exponované. Konstrukce zachovává s jejich původním tvaroslovím. To je
respektováno a vhodně doplněno tvaroslovím a materiálovým pojetím soudobým. Celek
tak bude tvořen kontrastní a přitom souznějící architekturou původní a novou.
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Na jižní zachovávané fasádě je navržen vystupující arkýř, který byl redukován
vůči původnímu návrhu. V předběžném posouzení statika, je arkýř v těchto rozměrech
možné realizovat bez ohrožení stability historické fasády.
Objekt je funkčně rozdělen na východní a západní část. Střední část krčku je
hlavním vstupem do objektu, odkud v patře zpřístupňuje obě části.
Východní část obsahuje provozy:
Na výšku původních 2 podlaží s ocelovými sloupy jsou navrženy 3 podlaží
parkovacích stání.
3.pp- parkovací podlaží s kapacitou 35 stání, vertikální komunikace
2.pp- parkovací podlaží s kapacitou 30 stání, údržba (zázemí), vertikální
komunikace
1.pp- parkovací podlaží s kapacitou 27 stání, údržba (zázemí), vertikální
komunikace
Celková kapacita parkingu je 92 stání (garážových stání)
1.np- technologické podlaží; ve zbylém prostoru, který neomezuje bazénová
vana, je rozmístěna bazénová technologie, v rámci podlaží je umístěno
zázemí zaměstnanců a provoz sauny v komínové věži.
2.np- bazénová hala obsahuje
- plavecký bazén 25 x 8,8m se čtyřdráhou, hloubka je uvažována
standardní 1,2 – 1,6 m, v bočním zálivu může být umístěna lavice se
vzduchovou masáží horní části těla, v nároží bazénu je umístěna vířivá
vana
- neplavecká část je nepravidelného tvaru, jejichž rozsah bude
doupřesněn s investorem v dalších stupních PD.
Stěny bazénu jsou zhotoveny z hladkého, jednostranně
broušeného plechu tl. 2,5mm. Stěny jsou vyztuženy z vnější strany
nerezovými žebry tak, aby byly schopny přenést tlak vody, popřípadě
vertikální zatížení a zemní tlak při vypuštěném stavu bazénu. Dno bazénu
je do hloubky 1,35 m tvořeno plechem tl. 1,5 mm s protiskluzovou
úpravou. U hloubky větší než 1,35 m je dno tvořeno z hladkého plechu.
Doprovodné provozy:
Z prostoru bazénu je možné vystoupit na terasu. Ta je orientována
směrem do klidové zóny parku. Je rozdělena na část pro slunění a část s
posezením, která přiléhá k občerstvení.
Z bazénové haly je vstup do komínové věže, kde jsou rozmístěny
relaxační provozy bazénu. Ve shodné úrovni s bazénem je umístěn
provoz prohříváren - parních kabin (oddílné pro muže a ženy); o patro níže
v 1.np je možné vložit provoz sauny (vzhledem k hygienickým nárokům na
odpočinkové prostory je možné realizovat pouze jednu saunovací buňku –
předpokládá se tedy časově separovaný provoz mužů a žen). O patro
výše v 3.np se v klenutém prostoru nalézá kruhová vířivka, ve 4.np pak
ochoz komínové věže. Ten slouží pro nástup na tobogánovou dráhu a
jako vyhlídkové podlaží. Toto podlaží je nadstavbou a proto je pojednáno
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jako maximálně transparentní, aby neubíralo na proporcích pivovarskému
komínu a umožňovalo maximální výhled. Vyhlídka je zamýšlena pouze pro
uživatele bazénového provozu.
Střední část (krček) obsahuje provozy:
3.pp- hygienické zázemí a sklad kluziště, technická místnost pro vytápění,
vertikální komunikace
2.pp- sklad, technická místnost VZT je přes 2 podlaží 2. a 1. pp, vertikální kom.
1.pp- rozvodna VN,NN, vertikální komunikace
1.np- piazzeta, hlavní vstup do objektu
2.np- hala s posezením, občerstvení (rozděleno na „suchou a mokrou“ část) se
zázemím, pokladna, kancelář, ošetřovna, toalety, společná šatna
s převlékacími kabinami, oddílné sprchy muži x ženy, šatna děti (matky
s kojenci), úklid
Západní část obsahuje provozy:
Západní podzemní část obsahuje celkem 3 prostory, které jsou určeny
k rekonstrukci a jsou zahrnuty v první etapě výstavby. Jedná se o nejzápadněji
umístěný sál s valenou klenbou. Výšce sálu odpovídají 2 podlaží přiléhající
z východní strany. Jedná se o čtvercové prostory se středovým pilířem, které jsou
zaklenuté 4 křížovými klenbami.
1.pp- (odpovídá 1. a 2.pp východní části) zde se nalézá sál s valenou klenbou,
který bude adaptován pro účely umělé kluzištní plochy, prostor předsálí
bude zázemím kluziště (převlékárna, šatna, půjčovna bruslí apod.)
2.pp- (odpovídá 3.pp východní části) jedná se o rekonstrukci podzemního sálku
pro účely adaptační místnosti (přechodový prostor pro děti), výhledově po
zrealizování 2. etapy by bylo vhodné tento prostor přemístit do 2.np a
tomuto prostoru přiřadit jinou funkci.
1.np- tělocvična 28 x 15m, v nárožní poloze tělocvičny je možnost vestavby
horolezecké stěny na výšku haly, zázemí celkem 6 šaten, nářaďovna
s uzamykatelnými kójemi
2.np- ochoz pro diváky s kapacitou 43 sedících diváků, klubovna, sklad,
cvičebna s šatnami, prostor pro masáže a strojovna VZT.
Přesné využití nadzemní západní části (2. etapy výstavby) bude ještě
konzultováno a doupřesňováno s investorem.
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termíny zahájení realizace a jeho dokončení nebyly v době zpracování oznámení
známy.
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Královéhradecký

Město:

Broumov

Katastrální území:

Broumov

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí
-

Městský úřad Broumov, odbor výstavby a územního plánování

Stavební povolení
-

Městský úřad Broumov, odbor výstavby a územního plánování

Povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace podle
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
–

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,
v platném znění
–

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Zábor půd se v této fázi přípravy nepředpokládá. Záměr využívá stávajících
zastavěných ploch a komunikací. Pokud při upřesnění záměru k záboru půd dojde, pak
bude zcela nevýznamný.
2. Voda
Vnitřní vodovod začíná hlavním uzávěrem objektu, který je umístěn těsně za
obvodovou zdí v 1.PP objektu. Za prostupem obvodovou zdí bude v technické místnosti
osazen hlavní uzávěr vody a vodoměr (dodá správce). Za vodoměrem bude přípojka
navedena do vyrovnávací beztlaké nádoby. Odtud bude voda odebírána AT stanicí do
všech odběrných míst v objektu. Pro požární účely bude zřízen samostatný hydrantový
rozvod, AT stanice jištěna záložním zdrojem (UPS).

K plnění bazénových systémů se předpokládá napojení na zdrojovou vodu
areálu (pitná voda z řadu). Předpokládá se plnění bazénů 1 x ročně, vířivky a
brouzdaliště 1 x týdně. Denní dopouštění ředící vody bude v závislosti na
návštěvnosti. Dle Vyhl. 135/2004 Sb. je požadavek na výměnu vody plaveckých
bazénů min.30 l/os.den, koupelových bazénů min. 45l/os.den. V praxi vychází pro
ředění pravých roztoků v bazénovém systému spotřeba vody pro vnitřní bazény
60 – 80 l/návštěvníka.
Ředící voda může být napouštěna dle potřeb a možností provozu např. v noci nebo
mimo spotřební špičku. První napouštění bazénů se předpokládá postupně. Podle
provozních podmínek lze volit i období pro napouštění. Pro provoz sprch se předpokládá
použití bazénové vody. Sprchami denně proteče při uvažované denní návštěvnosti cca
34 m3 vody. O toto množství vody se sníží denní množství dopouštěné vody a v bilancích
na spotřebu vody do sprch se tato voda ušetří (jinak by se používala voda z řadu).
Denní výměna vody se předpokládá v objemu cca 58 m3 (převzato z projektu
technologie.
Celkové odhadované množství potřeby vody pro provoz bazénů (převzato z projektu
technologie) :
28700 m3 pro návštěvníky + 2582 m3 pro bazény ≈ 31282 m3/rok
Pro provoz sprch se předpokládá použití bazénové vody. Sprchami denně proteče při
uvažované denní návštěvnosti cca 34 m3 vody. O toto množství vody se sníží denní
množství dopouštěné vody a v bilancích na spotřebu vody do sprch se tato voda ušetří
(jinak by se používala voda z řadu).
Denní výměna vody se předpokládá v objemu cca 58 m3.
b) Zázemí sportoviště
uvažuji 280 návštěvníků

á 150 l/os,den

Denní spotřeba :
QP = q x i
QP = 150 * 280 = 42 000 l/den = 42 m3/den
z toho 34 m3 bazénové vody pro provoz sprch
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potom Qp = 42,0 – 34,0 = 8 m3/den
Maximální denní spotřeba :
QM = QP x kd
QM = 8 x 1,35 = 10,8 m3/den
Roční spotřeba :
QR = 8 * 365
QR = 2 920 m3/rok

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Stavební materiály budou získány z obchodní sítě.
Zdrojem tepla pro vytápění objektu SPB Broumov je kotelna na sídlišti Spořilov.
V roce 2008 byl proveden rozvod topné vody v ulici Komenského. Při realizaci bylo
uvažováno s výkonem pro SPB ve výši 800 kW. Do objektu SPB bude proveden
teplovod v bezkanálovém provedení v dimenzi DN 125. Napojovací bod je na stávající
teplovodu v ulici Komenského.
Bilance předpokládané spotřeby el. energie
Zařízení
Pi (kW)
Pp (kW)
cos. Fí
tg. Fi
Q (kVAr)
AMWh/rok)
_____________________________________________________________________
Osvětlení
40,0
25,0
0,98
0,20
5,0
30,0
Úpravna vody
37,0
32,0
0,96
0,35
11,2
45,0
Vodní atrakce
55,0
50,0
0,92
0,45
22,5
20,0
Vzduchotechnika
306,0
250,0 0,92
0,45
112,5
300,0
Sauna
30,0
30,0
0,98
0,20
6,0
40,0
Ostatní
50,0
40,0
0,98
0,20
6,0
30,0____
Celkem
518,0
427,0
163,2
465,0

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravně bude záměr napojen na stávající obslužnou komunikaci v severní části
areálu. Při teoretickém předpokladu 100% obsazení parkoviště s výměnou 120 min by
docházelo k pohybu 92 osobních vozidel za 120 min, tj. 92 jízd za hodinu v době od 6 do
22 hod. V noční době (od 22 do 6 hod.) se provoz nepředpokládá. Reálný předpoklad se
pohybuje okolo 40 % výše uvedené hodnoty.
Potrubí topné vody v dimenzi DN 125 bude napojeno na stávající rozvod v ulici
Komenského a to dimenzi DN 150.
Dešťová kanalizace řeší odvod dešťových vod ze střech objektů, případné
drenážní vody pod podlahou 3.PP a část technologických vod z provozu bazénu .
Dešťové vody ze střech – svedeny do nové dešťové kanalizace vedoucí v nové
komunikaci. Svedeno vnitřními svody (sportovní hala), popř. venkovními svody (bazén,
terasy). Kanalizace vedena vedle sloupů, zakrytována SDK deskami (popř. jiným
pohledovým řešením dle požadavků stavby).
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Drenážní vody z prostor v 3.NP: páteřní větev bude vedena pod podlahou 3.PP
(souběžně s větví splaškové kanalizace v jednom výkopu). Veškeré odpadní vody
z objektu budou napojeny gravitačně, bez přečerpávání. Hlavní větev je provedena
z PVC typ KG, DN 200 mm, vedeno v zemi pod podlahou 3.PP. Vedeno v jednotném
spádu 1%. Vyvedeno před vjezd do 3.PP, zde bude provedena revizní kanalizační
šachta Šd9 (plastová DN 425 mm).
Technologické vody z provozu bazénů: do dešťové kanalizace budou vypouštěny
odpadní vody z bazénů a akumulačních jímek. Jedná se o cca 31 300 m3/rok. Svedeno
vnitřní větví do venkovní šachty Šd5, odtud dále na venkovní dešťovou kanalizaci a do
potoka.
Splaškovou kanalizaci z objektu je možno napojit na dva řady (dále se sbíhají do
jednoho a odtud na městskou ČOV) :
a)

b)

řad v ulici Pivovarská – splašková kanalizace DN 300, mělce uložená; při
napojení by došlo ke křížení se stávajícími vodovodními řady – jelikož by
kanalizace vedla nad vodovodem, musela by být uložena v chráničce – kanalizaci
se využívá
řad DN800 mm z betonových trub v dvorní (severní) části areálu – jednotná
kanalizace - kanalizace vede v těsné blízkosti objektu, vzhledem k finanční
náročnosti a možnostem neuvažuji s přeložkou řadu. V celé délce stávající stoky
nedojde ke snížení nadloží nad stávající kanalizací, naopak dojde v některých
místeck k násypu a zpevnění plochy nad kanalizací. Stavebně bude objekt řešen
tak, aby nedošlo k narušení kanalizace a aby byly respektovány veškeré
požadavky správce kanalizace (křížení, odstupy, ..).

Podle požadavků správce kanalizace bude kanalizace v areálu řešena jako
oddílná. V současné době řad slouží jako jednotná kanalizace; ve východní části areálu
se kanalizace rozděluje (odlehčovací komora) – dle sdělení VaKu Náchod bude veškerá
dešťová kanalizace napojena až za touto odlehčovací komorou, odkud je dešťová
kanalizace dále navedena do řeky, splašková na ČOV.
Splašková kanalizace - kanalizace z objektu bude vyvedena ve východní části
areálu do sběrné šachty Šs1. Odtud bude provedena přípojka v dimenzi DN200 mm,
napojení přes šachtu Šs2 na kanalizační řád DN 800 mm. Napojení provedeno
navrtávkou v horní polovině stoky, popřípadě přímo stávající šachty za odlehčovací
komorou (SŠ5). Řešení bude konzultováno se správce v dalším stupni PD.

Dešťová kanalizace - dešťové vody z řešeného území budou zaústěny do
nové dešťové kanalizace, která je zaústěna novou přípojkou ve východní části
areálu za odlehčovací komorou do dešťové větve kanalizace, odtud dále do řeky.
Kanalizace bude vedena v dimenzi DN250 a 300 mm souběžně se stávajícím
kanalizačním řadem DN800 mm.
Kanalizace odvádí dešťové vody ze střechy objektu a ze zpevněných
ploch před objektem, dále čisté technologické vody z bazénové technologie
(vypouštění bazénů, akumulačních jímek). Zpevněné ploch budou odvodněny
13

typovými uličními vpustmi s litinovou mříží a košem na zachytávání nečistot.
Zpevněné plochy u vjezdů budou odvodněny liniovým odvodňovacím žlabem
(FASERFIX, ACO,…). Kanalizace je provedena z PP typ KG v dimenzi DN 150 –
300 mm. Zaústění do stávající dešťové větve za odlehčovací komorou.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti se záměrem nebudou provozovány žádné bodové zdroje
znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošným zdrojem emisí bude samotné staveniště. Zde se bude jednat především
o emise tuhých znečišťujících látek z bouracích prací. Okolní prostředí bude nutno
chránit vhodným způsobem např. prostřednictvím textilních zábran nebo zkrápěním
staveniště.
Plošným zdrojem budou parkovací plochy o kapacitě 92 osob. vozidel.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniový zdroj bude představovat obslužná komunikace na severní straně areálu
s max. zatížením 92 jízd osobních automobilů/hod v době od 6 do 22 hod.
Emise lze charakterizovat emisními faktory automobilů pro rok 2010 - byly
spočítány pomocí výpočetního programu MEFA 02. Výpočet byl proveden pro rychlost
jízdy 10 km/h po rovině a použita byla emisní úroveň podle předpisu Euro 2 pro benzin a
Euro 3 pro naftu a LPG. Emisní faktory nejzávažnějších znečišťujících látek (NOx a
benzenu) jsou následující:
Emisní faktory automobilů
Emise v g/km

Druh auta - palivo
NOx

Benzen

Osobní – benzin
Osobní – nafta

0,4144
0,6944

0,0086
0,0000

Osobní – LPG
Lehké nákladní – nafta
Těžké nákladní - nafta

0,1140
0,7913
4,9023

0,0004
0,0029
0,0641

Uvedená množství emisí z dopravy umožňují učinit závěr, že provoz automobilů
v areálu záměru a na okolních příjezdových komunikacích nebude představovat
významnější ovlivnění imisní zátěže lokality.
2. Odpadní vody
Splašková kanalizace
- množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace :
280 návštěvníků

á 80 l/os,den

QP = q x i
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QP = 80 * 280 = 22 400 l/den = 22,4 m3/den (8 176 m3/rok)
- znečištění odpadních vod
stanovení počtu EO :
množství odpadních vod :

Qp = 22 400 l/den

1EO

150 l/os,den

N = 22 400/150 = 150 EO
Vypouštění BSK5 do kanalizace
za den : 150 x 60 = 9 000 g/den
za rok : 9,0 x 365 = 3 285 kg/rok
Vypouštění NL do kanalizace
za den : 150 * 55 = 8 250 g/den
za rok : 8,25 x 365 = 3 011 kg/rok
- vypouštění vod z bazénové technologie :
Voda bude vypouštěna do splaškové kanalizace (z praní filtrů) a do dešťové
kanalizace (z bazénů a akumulačních jímek).
Nárazová voda při praní filtrů bude do objemu cca 20 m3.
Splašková kanalizace – technologie :
technologie)

2 968 m3/rok (převzato z projektu

Splašková kanalizace celkem : 11 144 m3/rok

Dešťová kanalizace –vypouštění do řeky :
- vypouštění vod z bazénové technologie :
Voda bude vypouštěna do splaškové kanalizace (z praní filtrů) a do dešťové
kanalizace (z bazénů a akumulačních jímek).
Dešťová kanalizace – technologie :
technologie)

31 282 m3/rok (převzato z projektu

- povrchové (balastní) vody :
Intenzita deště pro tuto oblast činí 166 l/s,ha
Opakovatelnost n = 0,5
Doba trvání deště T = 15 min
Odtokový součinitel f = 0,8 (asfalt) f = 0,6 (zám.dlažba), f = 1 (střechy)
Odvodňovaná plocha území – koupaliště a zázemí :
komunikace – asfalt

1 100 m2 QD = 166*0,11*0,8

= 14,60 l/s

střecha

2 700 m2 QD = 166*0,27*1,0

= 44,90 l/s

Dešťová kanalizace celkem

QD1 = 59,5 l/s
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3. Odpady
Během přípravných prací a vlastní stavební činnosti budou vznikat různé druhy
odpadů všech kategorií. Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je
povinností všech původců (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž
činnosti odpad vzniká), kteří se budou na výstavbě a provozu záměru podílet bez ohledu
na původního vlastníka nebo generálního dodavatele.
Nakládání s odpady se řídí dle zák. č. 185/2001 Sb. a vyhl. č. 381/2001 až
384/2001 Sb.
Hlavní zásady nakládání spočívají v předcházení jejich vzniku, primárním
využívání odpadů, řádném shromažďování odpadů, předávání odpadů oprávněné osobě
ke zneškodnění, v řádné evidenci odpadů a souhlasu s nakládáním s nebezpečným
odpadem.
Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité
však je, aby jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při
výstavbě a provozu.
Předpokládané hlavní druhy odpadů během výstavby
Číslo

K

Název

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O/N Plastové obaly
15 01 03 O/N Kovové obaly
15 01 06 O

Směsné obaly

15 01 10 N

17 01 01 O

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest,
včetně prázdných tlakových nádob
Beton

17 01 02 O

Cihly

17 01 07 O
17 02 01 O

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

17 02 02 O

Sklo

17 02 03 O

Plasty

17 03 02 O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05 O

Železo a ocel

17 04 09 N

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 11 O

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10

17 05 04 O

Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03

17 06 03 N

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 09 03 N

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných) obsahující
nebezpečné látky

20 03 03 O

Uliční smetky

15 01 11 N
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Hlavní druhy odpadů během provozu
Číslo

K

Název

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O/N Plastové obaly
15 01 03 O/N Kovové obaly
15 01 06

O

Směsné obaly

17 02 02

O

Sklo

17 02 03

O

Plasty

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

20 03 03

O

Uliční smetky

Odpady budou na základě smlouvy předávány k dalšímu nakládání pouze
osobám s oprávněním k této činnosti.
U separovaných odpadů a komunálních odpadů se předpokládá zapojení do
systému organizovaného městem.
K tomuto bodu navrhujeme následující opatření:
V dalších stupních přípravy doporučujeme stanovit konkrétní shromažďovací
místa, prostředky a systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a
pro ostatní látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavební
činnosti.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.

4. Ostatní
Hluk
Doba výstavby
Provoz stavebních mechanizmů a dopravních prostředků mírně zvýší hlukovou
zátěž v nejbližším okolí stavby. Tento vliv však bude působit pouze krátkodobě,
především v první etapě stavby, kdy budou prováděny bourací práce a přivážen stavební
materiál.
Provoz
Průmyslové zdroje hluku
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Akustické parametry zdroje hluku
Zdroj hluku

Počet

Umístění

Hladina akustického tlaku
ve vzdálenosti 2 m LR
v dB(A)

Hladina akustického výkonu
LW v dB(A)

Výdech vzduchotechniky

2

střecha
objektu

50

64

Dopravní zdroje hluku
V budově Sporcentra je uvažováno celkem s 92 parkovacími místy a to s 35
místy ve 3.PP, 30 místy ve 2.PP a s 27 místy v 1.PP.
Ve výpočtu bylo uvažováno s dvouhodinovým intervalem výměny vozidel. Při 92
parkovacích místech se jedná o 184 jízd za 2 hodiny, tj. 92 jízd za hodinu.

5. Doplňující údaje
Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií
nestandardních stavů. Protipožární ochrana je řešena dle aktuální legislativy.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb.,o prevenci závažných havárií.
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nebo

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
1.Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Územní systém ekologické stability
- Prvky ÚSES lokálního charakteru.
Zájmová lokalita se nachází v zastavěné části města Broumova. Prvky lokální úrovně
ÚSES nejsou tímto urbanizovaným územím vedeny. Nejbližší prvky ÚSES přichází od
severu po toku Stěnava. Je ukončen bez dalšího napojení v oblasti Olivětín. Od jihu po
stejném toku je vedena také lokální úroveň ÚSES. I v tomto případě je linie biokoridoru
zakončena na hranicích souvislé zástavby města Broumova.
-prvky ÚSES vyšší úrovně (nadregionální)
Nadregionální prvky ÚSES jsou vedeny souvislými lesními porosty západně od
Broumova v oblasti tzv. Broumovských stěn. Toto území má charakter blízký přírodnímu
a prvky ÚSES jsou umístěny do přirozeného koridoru vytvořeného historickým vedením
biologického koridoru tímto územím.
Záměr nezasáhne žádný z prvků územního systému ekologické stabilty..

Natura 2000
V blízkosti města jsou dvě lokality zařazené do soustavy Natura 2000. Je to
Evropsky významná lokality Broumovské stěny (CZ 0520518) a Ptačí oblast Broumovsko
Podrobný popis a vyjádření orgánu ochrany přírody uvedeny v přílohách.
Území historického a kulturního významu
Uvažovaný záměr leží těsně za hranicí městské památkové zóny, ve které se
nacházejí objekty památkové ochrany, jako je areál benediktinského kláštera
v bezprostřední blízkosti uvažovaného záměru nebo historické domy v okolí Mírového
náměstí.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
Ovzduší
Broumov se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 7 s ročním srážkovým úhrnem
650 – 750 mm.
Znehodnocení ovzduší místním průmyslem je nepodstatné. Hlavním zdrojem znečištění
ovzduší v dané lokalitě jsou především výfukové plyny automobilové dopravy a lokální
vytápění.
Současná imisní situace v lokalitě
Hodnocení kvality venkovního ovzduší je provedeno na základě imisních limitů,
stanovených v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Porovnávány jsou koncentrace
suspendovaných částic PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a
benzo(a)pyrenu, které představují charakteristické znečišťující látky z hlediska vlivů
automobilové dopravy. Imisní limity stanoví nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
Přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky
na sledování kvality ovzduší
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak
101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické
průměry.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid uhelnatý
PM10

Přípustná četnost překročení

Doba průměrování

Imisní limit

1 hodina

350 μg.m-3

24 hodin

-3

125 μg.m

3

maximální denní
osmihodinový průměr1)

10 mg.m-3

-

24 hodin

50 μg.m-3

35

-3

za kalendářní rok
24

PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m

-

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 μg.m-3

-
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Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví
posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a
aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve kterém
končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00
předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro
periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid dusičitý

Doba průměrování

Přípustná četnost překročení

Imisní limit

za kalendářní rok

-3

200 μg.m

1 hodina

18

-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg.m-3

-

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka

Doba průměrování

2006

2007
-3

2008
-3

2009
3

Oxid dusičitý

1 hodina

40 μg.m

30 μg.m

20 μg.m

10 μg.m-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8 μg.m-3

6 μg.m-3

4 μg.m-3

2 μg.m-3

Benzen

1 kalendářní rok

4 μg.m-3

3 μg.m-3

2 μg.m-3

1 μg.m-3

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku1)

Doba průměrování

Imisní limit

kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)

20 μg.m-3

1 kalendářní rok

30 μg.m-3

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého
vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
Část C
Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle
1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Doba průměrování

Cílový imisní limit1)

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

Znečišťující látka

Poznámka: 1) Pro celkový obsah v PM10.
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2. Cílové imisní limity troposférického ozonu
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Cílový imisní limit
1)

Ochrana zdraví lidí

maximální denní osmihodinový průměr

120 μg.m-3 2)

Ochrana vegetace

AOT403)

18000 μg.m-3.h4)

Poznámky:
1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a
01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00 hodin;
2) Cílový imisní limit nesmí být překročen ve více než 25ti dnech za kalendářní rok,
zprůměrováno za tři kalendářní roky;
3) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací
větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze
hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z
hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července);
4) Zprůměrováno za pět kalendářních let.
3. Dlouhodobé imisní cíle troposférického ozonu
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Dlouhodobý imisní cíl

Ochrana zdraví lidí

maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

120 μg.m-3

Ochrana vegetace

AOT401)

6000 μg.m-3.h

Poznámka: 1) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou
koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím
pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z
hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července); zprůměrováno za jeden
kalendářní rok.
Nově jsou zavedeny imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace stanovené pro
oxidy dusíku, které mají být v souladu s platnou legislativou (Nařízení vlády č. 597/2006
Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší) plněny na celém území republiky,
kromě zastavěných oblastí.
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících
látek v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je
zejména sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům.
Systematicky a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného
aerosolu a oxidů dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2006 leží posuzovaná oblast v území s
koncentracemi:
≤ 26 µg/m3

roční průměr NO2
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roční průměr NOx

≤ 19,5 µg/m3

roční průměr PM10

14 – 30 µg/m3

36. nejvyšší denní koncentrace PM10

30 – 50 µg/m3

roční průměr benzen

≤ 2 µg/m3

roční průměr benzo(a)pyren

≤ 0,4 ng/m3.

Základní biologická charakteristika
Potenciální přirozená vegetace bioregionu je velmi rozmanitá. V Broumovské
kotlině jsou jí dubohabřiny svazu Carpinion. Přirozená vegetace je představována
vlhkými loukami svazu Caltion, které přecházely do rašelinných luk svazu Caricion
fuscae a dalších. Na suchých stanovištích je přítomna vegetace pastvin svazů
Cinosurion a Violion caninae, lemy mají charakter svazu Trifolion medii. Z křovin se
vyskytuje vegetace svaru Prunion spinosae.
Květena bioregionu je poměrně pestrá. Je složena především zběžnějších
středoevropských mezofilních druhů. Mezní prvky prakticky chybějí, mezi exklávními je
řada alpidských a boreo-kontinentálních druhů, které se vyskytují zejména v inverzních
polohách Teplicko-adršpašských skal, některé horské druhy se však vyskytují i v
hraničních horách (Bor, Javoří hory). Jsou to např. papratka vysokohorská (Athyrium
distentifolium), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), žebrovice různolistá (Blechnurn
spicant), pérnatec horský (Lastrea limbosperma), pryskyřník platanolistý (Ranunculus
plaranfolius), podbělice alpská (Homogyne alpina) a violka dvoukvětá (Viola biJlora).
Dále je pro oblast Adršpašských skal význačný výskyt boreokontinentálního rojovníku
bahenního (Ledum palustre). Na polské straně Boru, na Hejšovině, roste navíc i bříza
zakrslá (Betula nana). Subatlantský charakter území dokresluje souvislejší výskyt
bodláku lopuchovitého (Carduus personata), kakostu lesního (Geranium sylvaticum),
sítiny kostrbaté (Juncus squarrosus) aj. Na fragmentech slatin byly zjištěny vachta
trojlistá (Menyanthestrifoliata), bařička bahenní (Triglochin palustre), upolín evropský
(Trollius altissimus) a rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).
Převažuje relativně chladnomilná hercynská fauna zkulturnělé krajiny, s poměrně
bohatým spektrem lesních živočichů včetně druhů horského lesa (ořešník) a s patrným
vlivem polonské podprovincie (myšice temnopásá). Bohatá měkkýší fauna údolí Stěnavy
je bez karpatských prvků, nápadná je absence xerotermních druhů. Tekoucí vody patří
do pstruhového pásma. Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus),
j. východní (E. concolor), myšice temnopásá (Apodemus agrarius), netopýr severní
(Eptesicus nilssoni). Ptáci: ořešník kropenatý (Nuczfraga caryocatactes). Obojživelníci:
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mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije
obecná (Vipera berus). Měkkýši: vrásenka pomezní (Discus ruderatus).

Detailní biologická charakteristika lokality
Fauna. Lokalita v současném stavu je silně urbanizovaná a je umístěna
v městské zástavbě. Pozornost byla věnována sklepním a půdním prostorům. Vzhledem
k tomu že se jedná o starý pivovar s kvalitními sklepními prostory byla posuzována
možnost využití sklepů jako zimoviště netopýrů. Půdní (resp. podkrytinové prostory) by
mohly sloužit jako letní kolonie netopýrů,
Sklepní prostory. V areálu byly zjištěny dvojí sklepní prostory. První typ jsou
relativně mělké sklepy do kterých je vstup ze dvora pivovaru. Jsou tedy v úrovni terénu
spodní části traktu. Stropy a stěny jsou kryty štukovanými omítkami krytými nátěrem.
Vstup do sklepa je opatřen mřížovým, které je poměrně husté a pravděpodobně by
znemožnilo vletování netopýrů.V těchto sklepech nebyl zjištěn žádný zimující netopýr.
Druhý typ sklepa jsou původní hluboké sklepy (uvádí se až 14 m hloubky). Sklepy
jsou obdobného charakteru jako předchozí typ. Vstup do sklepa je uzavřen dveřmi bez
mříží. Do těchto prostor pravděpodobně nelze vstoupit jiným způsobem. V těchto
sklepech nebyl zjištěn žádný zimující netopýr.
Půdní prostory. Střešní krytina je relativně nová – po rekonstrukci – včetně okapových
svodů. V půdních prostorách nebyly zjištěny stopy exkrementů, které by svědčily o
využití pro letní kolonie netopýrů.
Flóra. Potenciální rozvoj vegetace je možný pouze v některých (okrajových)
částech dvora, který je z větší části zpevněný. Vzhledem ke stáří pivovaru nelze
předpokládat, že v některé části dvora bylo v minulosti stání pro pivovarské koně.
Z bylin dominuje pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.). Ze dřevin je dominující
bez černý (Sambucus nigra L.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L) – v podobě
náletových jedinců v průměru do 3cm průměru.
Jako jediný cenný lze uvést exemplář javoru (Acer pseudoplatanus L.), jehož
průměr lze odhadnout na 85 cm ve výčetní výšce.
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení
Broumov není uveden v seznamu oblastí s překročeným imisním limitem pro
ochranu zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů a vegetace. Uvedeno je pouze překročení
cílového imisního limitu pro ochranu vegetace u troposférického ozónu na 55,4 % území
CHKO Broumovsko v roce 2005.
V blízkém okolí záměru se nenacházejí žádné významnější zdroje emisí
znečišťujících látek.
Uvažovaný záměr se nachází uprostřed zastavěné části města, při příjezdové
silnici od Police nad Metují. V bezprostředním okolí nejsou žádné významné stacionární
zdroje hluku. Významným zdrojem hluku je automobilová doprava na přilehlé
Masarykově třídě. Doprava v Pivovarské ulici je nevýznamná.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
- se znečištěním ovzduší,
- se zvýšenou hlukovou zátěží,
- se znečištěním vody a půdy,
- se zvýšenou dopravou,
- s psychickou zátěží.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně
vyloučit významné negativní důsledky na veřejné zdraví v souvislosti s výše uváděnými
faktory z následujících důvodů:
- Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno žádné významné navýšení stávající
imisní zátěže v blízkém i širším okolí záměru, neboť dojde pouze k realizaci parkoviště a
dopravy o nízké frekvenci na příjezdové komunikaci .
- Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako prakticky
nevýznamné.
- Záměr nebude zdrojem nadlimitního znečištění povrchových a podzemních vod,
nebude rovněž zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená
s kontaminací podzemních nebo povrchových vod nebo půdy lze vyloučit.
-Záměr nezasahuje do stávajících rekreačních lokalit a neovlivní stávající turistické
využívání území. V této oblasti lze předpokládat spíše pozitivní vliv. Narušení psychické
pohody není předpokládáno.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit málo významně, lokálního charakteru.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou
očekávány.
2. Vlivy na ovzduší a klima
Pro posouzení vlivu navrženého záměru zpracován výpočet imisní situace
metodikou Symos (program Symos v. 2006).
Na základě intenzity dopravy příjezdové komunikaci a emisních faktorů pro
automobilovou dopravu byl proveden výpočet rozložení imisních koncentrací podél trasy
komunikace. Výsledky pro body ve vzdálenosti 10 m od osy vozovky jsou uvedeny
v následující tabulce.
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Maximální imisní koncentrace z dopravy na příjezdové komunikaci ve vzdálenosti 10 m
od osy komunikace v roce 2010:
Znečišťující látka

Imisní pozadí (dle
ČHMÚ)

max. příspěvek
záměru

Limit
imisní limity pro
ochranu zdraví 2005

NO2 rok [µg.m-3]
-3

NO2 1 hod [µg.m ]
-3

PM10 rok [µg.m ]
-3

PM10 24 hod [µg.m ]
BZN rok [µg.m-3]

<26

0,217

40

(50)

3,723

200

14-30

0,096

40

30-50

1,239

50

<2

0,0047

5
imisní limity pro
ochranu ekosystémů a
vegetace 2005

NOx roční [µg.m-3]

<19,5

3,4

30

Maximální imisní koncentrace z dopravy na parkovišti ve vzdálenosti 10 m od hranice
parkoviště v roce 2010:
Znečišťující látka

Imisní pozadí (dle
ČHMÚ)

max. příspěvek
záměru

Limit
imisní limity pro
ochranu zdraví 2005

NO2 rok [µg.m-3]
-3

NO2 1 hod [µg.m ]
-3

PM10 rok [µg.m ]
-3

PM10 24 hod [µg.m ]
-3

BZN rok [µg.m ]

<26

0,113

40

(50)

1,840

200

14-30

0,048

40

30-50

0,724

50

<2

0,0033

5
imisní limity pro
ochranu ekosystémů a
vegetace 2005

NOx roční [µg.m-3]

<19,5

0,402

30

Po realizaci záměru nedojde k významnému zvýšení vlivů na ovzduší a i po
přičtení stávajícího imisního pozadí nedojde k překračování imisních limitů.
Opatření pro snížení vlivů na ovzduší:
Navrhovaná opatření:
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu bouracích prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek chránit okolní prostředí
vhodným způsobem např. prostřednictvím textilních zábran nebo zkrápěním
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staveniště.
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla zpracována hluková studie
(viz samostatná příloha této dokumentace) s následujícími výsledky a závěry:
Vstupní data
Pro zpracování hlukové studie jsme vycházeli z následujících údajů o způsobu provozu
Sportcentra poskytnutých investorem záměru.
Průmyslové zdroje hluku
Akustické parametry zdroje hluku
Zdroj hluku

Počet

Umístění

Hladina akustického tlaku
ve vzdálenosti 2 m LR
v dB(A)

Hladina akustického výkonu
LW v dB(A)

Výdech vzduchotechniky

2

střecha
objektu

50

64

Dopravní zdroje hluku
V budově Sporcentra je uvažováno celkem s 92 parkovacími místy a to s 35 místy ve
3.PP, 30 místy ve 2.PP a s 27 místy v 1.PP.
Ve výpočtu bylo uvažováno s dvouhodinovým intervalem výměny vozidel. Při 92
parkovacích místech se jedná o 184 jízd za 2 hodiny, tj. 92 jízd za hodinu.
Referenční body
Pro výpočet byly zvoleny referenční body s označením RB č.1 – 8 u nejbližší obytné
zástavby. Jedná se o body na hranici chráněného venkovního prostoru staveb (2 m před
fasádou ve výšce 1,5, 4,5 a 7,5 m nad terénem), na straně přivrácené k posuzované
budově Sportcentra a příjezdové komunikaci jako zdroji hluku. Dále byly zvoleny
referenční body RB č. 9 a 10 v prostoru budoucího parku ve výšce 1,5 m nad terénem.
Referenční body dokumentuje následující obrázek:
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech
výpočet pomocí Hlukplus pásma v. 8.11 profi8 (Ekoteam lic.č. 5029)
RB

Souřadnice

Výška
(m)

LAeq – dB(A)

(m)
x

y

hladina hluku

1

1,5

1

4,5

1

7,5

43,3

2

1,5

25,5

2

4,5

2

7,5

28,3

3

1,5

26,3

3

4,5

3

7,5

28,4

4

1,5

25,6

4

4,5

4

7,5

27,8

5

4,5

22,0

5

7,5

6

4,5

6

7,5

7

1,5

7

4,5

7

7,5

39,2

8

1,5

39,1

8

4,5

8

7,5

9

1,5

39,6

45,1

45,1

10

1,5

72,7

103,4

44,6

Limit

40,4
40,2

58,3

76,4

89,2

25,2

37,5

49,0

50,6

103,7

37,9

120,5

37,3

42,2

26,5

27,1

26,5
50

24,6
21,2
23,7
36,9

153,8

168,0

44,3

54,8

38,4

40,6
41,4

Z přehledu hladin hluku ve zvolených referenčních bodech je patrné, že po
vybudování Sportcentra Pivovar Broumov a zprovoznění jeho technologie, nebude u
nejbližší obytné zástavby překročen zde platný hlukový limit 50 dB(A).
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy na povrchové a podzemní vody budou malé a budou řešeny
prostřednictví městských inženýrských sítí (kanalizace, ČOV).

31

5. Vlivy na půdu
Zábor půd se v této fázi přípravy nepředpokládá. Záměr využívá stávajících
zastavěných ploch a komunikací. Pokud při upřesnění záměru k záboru půd dojde, pak
bude zcela nevýznamný.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vzhledem k tomu, že se předpokládá využití stávajících podzemních a
základových prvků stavby, vlivy na horninové prostředí nenastávají.
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr jehož realizace bude probíhat
v zastavěném území města a v areálu nebyly zjištěny potenciálně cenné druhy, nelze
přepokládat negativní vliv na faunu blízkého okolí.

Vlivy na flóru
Na lokalitě byla zjištěna společenstva zařazená v katalogu biotopů Natura 2000
jako stanoviště X1 s následovnou charakteristikou. Jedná se o stanoviště měst, obcí
průmyslových areálů a zemědělských objektů včetně ruderální bylinné a dřevité
vegetace. Tato skutečnost byla potvrzena na lokalitě. Jedná se o lokalitu se zpevněným
povrchem (s výjimkou okrajových částí pozemku).
Na lokalitě byl zjištěn významný exemplář javoru (Acer pseudoplatanus) jedná se
o kvalitní strom (viz fotodokumentace), který doporučujeme ponechat v současném
stavu. Ve výhledu doporučujeme provést údržbu koruny odstraněním větví hrozících
pádem. Ve vegetačním období doporučujeme provést prohlídku koruny. Na stromě
nejsou patrny žádné významné defekty, které by ohrožovaly statiku stromu. Proto
nedoporučujeme zatím jeho kácení.

Vlivy na ekosystémy.
Lokalita je součástí silně antropogenně ovlivněného systému města Broumov.
Předpokládaný záměr se zaměřuje na rekonstrukci budov, které nemají nijak pozitivní
vztah k současnému typu stanovišť města.
Vzhledem k pouze lokálnímu významu rekonstrukce – rekonstruovaná budova
nebude výrobnou, nebude produkovat látky uvolňované do blízkého nebo vzdáleného
okolí, nelze přepokládat negativní vliv na blízká maloplošná zvláště chráněná území a na
lokality soustavy Natura 2000.
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Vliv na velkoplošné chráněné území (CHKO Broumovsko ) lze očekávat na úrovni
kulturně –architektonického. Nikoliv na úrovni ekosystémů.

K tomuto vlivu se stanovuje následující podmínka:
Soliterní exemplář javoru (Acer pseudoplatanus) doporučujeme ponechat
v současném stavu. Ve výhledu provést údržbu koruny odstraněním větví
hrozících pádem. Ve vegetačním období provést prohlídku koruny. Na
stromě nejsou patrny žádné významné defekty, které by ohrožovaly statiku
stromu. Proto nedoporučujeme jeho kácení.
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8. Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinu, krajinný ráz a harmonické měřítko krajiny v rozsahu, jakým se
zabývá proces EIA prakticky nenastávají. Vlivy lze očekávat na úrovni kulturněarchitektonické a památkářské. Tyto vlivy lze očekávat spíše pozitivní.
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizace uvažovaného záměru bude mít pozitivní vliv na hmotný majetek,
protože představuje zásadní modernizaci objektu.
Vliv na kulturní památky se odbývá na poli s jednání oznamovatele, projektanta a
orgánů památkové péče na poměrně detailní úrovni jak exteriérové, tak interiérové a
nemá smysl, aby proces EIA v této fázi do tohoto procesu zasahoval.
Pro ilustraci uvádíme předběžné závěry těchto jednání dle sdělení projektanta:
1) Atelier Tsunami s.r.o. provede zaměření a digitalizaci stávajícího stavu a doplní jej ve spolupráci
s Mgr. Rubáčkem o inventarizaci cenných prvků (fotografie, popisy…).
2) Město Broumov zajistí kvalitní a reprezentativní soubor fotodografií prostorů měšťanského pivovaru
(fotografie výstavních parametrů ze stativu po vyklizení, nikoliv technickou fotodokumnetcaci „z
ruky“).
3) Průčelní zeď směrem do ul. Pivovarské bude v navrženém rozsahu zachována včetně zdobných
ostění a předkladů oken a původních rámů a křídel oken pokud možno i s kováním a původním
zasklením, omítka z vnější strany bude pravděpodobně odstraněna a nahrazena obdobnou
strukturovanou omítkou v „přírodní“ barevnosti dle stávajícího členění. Původně navržený vystupující
arkýř bude redukován do vzájemně přijatelného rozměru. Obdobně bude přistupováno i
k obvodovým zdem komínové věže, včetně toho, že nebudou měněny proporce stávajících oken
(není vyloučeno vložení nových oken ve východní zdi v místě po odbourávané přístavbě)
4) Do prostor SPB budou kvalitně dle požárních a statických možností zapracovány některé další
cenné původní prvky- např. kovové sloupy ze suterénu do prostor bazénu popř. vstupní haly; některé
dřevěné prvky (např. trámy a podhledová prkna u podhledu v občerstvení ); zachovalá pískovcová
dlažba v prostorech sloupové haly před klenutým podzemním sálem …
5) Oproti navrženému konceptu studie bude zachováno navíc schodiště včetně oken a ostatních
původních prvků západně od „komínové věže“ výškově až po úroveň navržené terasy.
6) Zvláštní pozornost bude věnována odbourání přístaveb východně od „komínové věže“ tak, aby
nebyla narušena její statika. V této souvislosti nelze vyloučit zachování částí na věž navazujících zdí .
7) Další cenné prvky, které nebudou využity při stavbě SPB (např. dřevěné sloupy, stropní trámy, prkna
z podlah, okna včetně kování (vždy v počtu několika „zdravých“ kusů od každého typu), dveře včetně
zárubní apod. viz. budoucí soupis cenných prvků) budou městem deponovány v suchých a
zabezpečených skladech. Prioritně by tyto prvky měly být použity při stavebních úpravách památek
v Broumově a na Broumovsku .
8) Z hlediska vnějšího vzhledu nově navržených částí SPB jsou doporučeny „nadčasové“ místně
užívané materiály, např. režná cihla, dřevo, popř. omítky neagresivních barevností apod. Jako
střešní krytina na SPB bude použit falcovaný plech (např. v červeném či šedém odstínu dle místních
staveb), není vyloučen ani „bezúdržbový“ poplastovaný v doporučeném barevném odstínu, je možná
i kombinace s TiZn plechem. Na střechách SPB není doporučeno použití Cu plechů .
9) Oproti navrženému konceptu je doporučeno zvážit úpravu tvaru střechy na hmotě západního
objektu (tělocvična) ve smyslu narušení velké střešní jednolité plochy a dále vložení okna také do
západního průčelí- třírozměrnost stavby. Zpracovatel dokumentace na místě konstatoval, že tyto
úpravy jsou možné a částečně s těmito náměty již pracoval.
10) Ihned po dokončení návrhu stavby bude dokumentace předána NPÚ Josefov -Mgr. Rubáček se
žádostí o stanovisko.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví.
Nejvýznamnější podlimitní vlivy se očekávají v oblasti vlivů na hluku a na ovzduší.
Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové.
Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí
tak rozsahem.
Z hlediska ovlivnění populace lze očekávat, že k podlimitnímu zvýšení vlivů ve
formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí záměru. Vlivy emisí na znečištění
ovzduší budou velmi malé a nevykáží významné vlivy.
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Během výstavby a provozu uvažovaného záměru připadají v úvahu následující havárie a
nestandardní stavy:
-

požár objektu,

-

úniky ropných látek při poruše dopravních prostředků

-

havárie v dopravě a související rizika (ropné látky, rizika úrazů apod.)

-

zřícení části objektu např. při nevhodně prováděných stavebních pracech

-

únik choru z provozního systému bazénu

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou stavbu, je pravděpodobnost výše uvedených
environmentálních rizik nízká za předpokladu dodržování všech ochranných opatření.
S ohledem na charakter záměru a charakteristiku výhledového provozu lze
předpokládat pouze lokální dosahy výše uvedených rizik.
Doporučujeme následující opatření:
Pro uvažovaný záměr vypracovat samostatné materiály charakteru provozního a
havarijního řádu se zapracováním podmínek pro mimořádné situace.
V případě vzniku úkapů ropných látek realizovat zneškodnění zasaženého prostoru
a postupovat podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
Parkoviště a příjezdovou komunikaci vybavit takovým systémem zabezpečení,
který zamezí vniku látek škodlivých vodám do kanalizace a do toku dle požadavků
jejích správců.
V případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o
odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro fázi přípravy:
1) V dalších stupních přípravy stanovit konkrétní shromažďovací místa, prostředky a
systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavební činnosti.
2) Citlivě stanovit místa přechodných deponií materiálů z demolic; preferovat systém
bez meziskládek.
3) Soliterní exemplář javoru (Acer pseudoplatanus) doporučujeme ponechat
v současném stavu. Ve výhledu provést údržbu koruny odstraněním větví
hrozících pádem. Ve vegetačním období provést prohlídku koruny. Na stromě
nejsou patrny žádné významné defekty, které by ohrožovaly statiku stromu. Proto
nedoporučujeme jeho kácení.
4) Pro uvažovaný záměr vypracovat samostatné materiály charakteru provozního a
havarijního řádu se zapracováním podmínek pro mimořádné situace.
5) Parkoviště a příjezdovou komunikaci vybavit takovým systémem zabezpečení,
který zamezí vniku látek škodlivých vodám do kanalizace a do toku dle
požadavků jejích správců.
Pro fázi výstavby:
1) V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.
2) Minimalizovat prostoje stavebních strojů a automobilů se spuštěným motorem
mimo pracovní činnosti.
3) Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu bouracích prací.
4) Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
5) V případě nepříznivých klimatických podmínek chránit okolní prostředí vhodným
způsobem např. prostřednictvím textilních zábran nebo zkrápěním staveniště.
6) Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 502/2000, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
7) Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště musí být
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných
látek bude s kontaminovanou zeminou neprodleně naloženo dle zásad nakládání
s nebezpečnými odpady.
Pro fázi provozu:
1) V případě vzniku úkapů ropných látek realizovat zneškodnění zasaženého
prostoru a postupovat podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
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2) V případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o
odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
−

literární údaje (viz seznam literatury)

−

terénní průzkumy

−

osobní jednání

Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos 97.
Problematika hluku byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z
dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu Hluk+, verze 5.68.
Základním metodickým podkladem pro hodnocení zdravotních rizik v České republice
patří např. 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, Manuál
prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce
2000 Státním zdravotním ústavem Praha a metodický návod „Zásady a postupy
hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnosti HS“ schválený dne 6.9.2001 Hlavním
hygienikem ČR pro interní potřebu hygienické služby.
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly
použity standardní metody založené na rešerši dostupných archivních materiálů např. v
ČGS – Geofond, ČHMÚ, proběhla terénní šetření.
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10
000, Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, Základní
hydrogeologická mapa 1: 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 :
2000.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na
základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim
třeba také přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 20 % u
modelování znečištění ovzduší a do 2 dB u hluku.
Z hlediska biologického (posouzení fauny, flóry a ekosystémů) byla lokalita
navštívena odborníkem na faunu, flóru a ekosystémy. Byl proveden základní faunistický
a floristický průzkum. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v popisu současného stavu
lokality. Vzhledem ke stavu a charakteru lokality, byla věnována pozornost možným
cenným druhům fauny, flóry. Vzhledem k umístění záměru nelze předpokládat z
biologického pohledu žádnou významnou změnu ve vztahu k prvkům fauny, flóry a
ekosystémů blízkého okolí. Také nelze předpokládat vliv na lokality soustavy Natura
2000, kterými jsou v blízkosti především EVL Broumovské stěny a PO Broumovsko.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Uvažovaný záměr je navržen v jedné aktivní variantě,

41

F. ZÁVĚR
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru Sportcentrum Pivovar
Broumov s vyhodnocením možných vlivů z předpokládané stavební činnosti a provozu,
je možno konstatovat, že záměr splňuje požadavky ochrany životního prostředí, zdraví
obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území. Za podmínek, které
jsou navrhovány v rámci kapitoly D.IV. lze uvažovaný záměr doporučit k realizaci.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Posuzovaným záměrem je Sportcentrum Pivovar Broumov
zařazení podle přílohy č. 1:
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně:
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích
chráněných podle zvláštních právních předpisů12).
Zadání definované investorem počítá s využitím bývalého měšťanského pivovaru
pro účely sportovního centra s krytým bazénem, tělocvičnou, kluzištěm s umělou plochou
a parkovacím domem pro 92 vozidel. Podmínkou je také možnost etapizace objektu.
Areál bývalého měšťanského pivovaru se nachází na okraji centra města. Tvoří
bariéru mezi Schrollovým parkem a městem samotným. Návrhem se snaží co nejvíce
respektovat původní obrysy pivovaru, ale původní „bariéru“ ve střední partii prolamuje
průchodem z parku do města. Tento průchod přes piazettu („náměstíčko“), centrální
prostor před hlavním vstupem, navazuje na stávající pěší tahy z centra města do parků a
na nedaleké sídliště Spořilov. Stavba je vstupy orientována především směrem do
městského prostoru pro příchod pěších. Z odlehlé strany směrem k parku je orientován
příjezd do kapacitních garáží. Ty se odehrávají ve třech niveletách. Je využito přirozené
morfologie terénu a vjezdy do jednotlivých úrovní jsou z přirozeně klesající komunikace.
Ta respektuje polohu stávajícího příjezdu do sklepení pivovaru. Komunikace by měla být
pojatá jako zklidněná užitím zpomalovacích prvků zejména v části vjezdu z Masarykovy
třídy.
Předprostor tělocvičny není předmětem studie, v budoucnosti by měl být
pojednán parkově s umístěním např. vodního prvku apod. Mělo by dojít k vytvoření
odpočinkového prostoru navazujícího na Schrollův park. Předprostor vznikne na místě
odstaňované hasičské zbrojnice a přilehlého parkoviště.
První etapou výstavby je východní část, která obsahuje provozy bazénu
s tobogánem a potřebným technologickým a doprovodným zázemím, garážování a krček
obsahující vstupní vestibul s šatnami a občerstvením. Do první etapy by měla patřit i
rekonstrukce podzemních prostor západní části areálu. Nadzemní část je určena
k demolici. Vzniklá plocha bude sanována proti zatékání do podzemních prostor.
Druhou etapou výstavby bude západní nadzemní část tj. tělocvična se zázemím.
Záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek, mj. byla prověřena i otázka
zimování netopýrů ve sklepních a půdních prostorách stávajícího objektu.
V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví.
Nejvýznamnější podlimitní vlivy se očekávají v oblasti vlivů na hluku a na ovzduší.
Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové.
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Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí
tak rozsahem.
Z hlediska ovlivnění populace lze očekávat, že k podlimitnímu zvýšení vlivů ve
formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí záměru. Vlivy emisí na znečištění
ovzduší budou velmi malé a nevykáží významné vlivy.

Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici
nepřipadají v úvahu.
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Metodika výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt HLUK+
pásma, verze 8.11 profi8, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 4 má v sobě
zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Kozák J.,Liberko M.,
Zpravodaj MŽP ČR č.3/1996, časopis Planeta 2/2005).
Při výpočtech LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce
používá postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových
staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha, 1985). Z těchto
principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu HLUK+.
Ten lze ve stručnosti popsat takto:
1.

V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem

2.

Počítají se hodnoty akustického tlaku A

3.

Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena jak návaznost na
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, tak možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a průmyslových
zdrojů.

4.

Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí

5.

Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji
hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu,
udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je
akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
Základní a legislativou akceptované výpočtové postupy existují pro celou oblast zjišťování
vlivu pozemní dopravy na stav akustické situace v území.
Standardní výpočtovou metodiku tvoří “ Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z
dopravy” z roku 1991, které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hluku z
dopravy silniční, železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a
odstavných plochách pro osobní dopravu. Navazujícím materiálem ke zmíněným
výpočtovým postupům je samostatná příloha, v níž jsou uvedeny zásady a postupy při
navrhování protihlukových ochranných opatření. V březnu 1996 byla ve Zpravodaji MŽP ČR
číslo 3/96 vydána “Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy”, která obsahuje
upřesněné a rozšířené výpočtové postupy pro výpočet hluku silniční dopravy. Tato
novelizace nahrazuje původní výpočtové postupy hluku silniční dopravy, které byly uvedeny
v “Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy” z roku 1991.
Poslední novela této metodiky byla zveřejněna v časopise Planeta 2/2005.
Používání původní metodiky i její novely pro účely hygienického posuzování přípustnosti či
nepřípustnosti stavu akustické situace v území bylo schváleno hlavním hygienikem ČR,
naposledy jeho dopisem čj.HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996.
K původní metodice i novele metodiky výpočtu hluku silniční dopravy existuje její
programová reprezentace ve formě programového produktu HLUK+, který se na základě
metodického pokynu hlavního hygienika ČR stal jednotnou metodikou pro účely státního
zdravotního dozoru.
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Základním hlediskem pro vyhodnocení rozsahu akustických důsledků záměrů na stav
akustické situace v území by měl být počet osob zasažených hlukem, resp. plošná velikost
území zasaženého hlukem.
Volba jednoho z uvedených kriterií (nebo v některých případech i použití obou kriterií) by
pak měla záviset na povaze záměru, tj. na tom, zda se záměr může více projevit v oblasti
zasažení obyvatelstva hlukem, nebo v oblasti velkoplošných dopadů v krajině.
Ve zmíněném druhém případě pak jde o zprostředkovaný projev antropogenního tlaku na
krajinu.
Pro oblast silniční dopravy je použitelným postupem, který má již i kodifikovaný charakter,
metodika “ Zjišťování počtu osob a velikosti území zasažených nepřípustně vysokými
hodnotami hluku silniční dopravy”.
Tato metodika byla uveřejněna v příloze Zpravodaje MŽP ČR číslo 3/1996.
Poslední novela této metodiky byla zveřejněna v časopise Planeta 2/2005.
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Limity nejvýše přípustných ekvivalentních hladin hluku v území
Základní právní předpis představuje zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(zák. č. 274/2003 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, kde se pro oblast Hluku a vibrací v § 30
a 31 stanoví:
Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,
vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká
hluk (dále jen „zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu
stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené
prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní
prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.
Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž
hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce,
s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se
rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a
sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové
místnosti, s výjimkou pro místnosti ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace
pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva
souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů hygienické
limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže
osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí
poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže
fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím.

V prováděcím předpisu, kterým je nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací se podrobně definují základní pojmy a hygienické limity:
Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru.
§10 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A
LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích4), s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h)5).
(2) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze
stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde-li o hluk s tónovými složkami
nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5 dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo
zpěv; za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč. Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož
kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících
třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedících třetinooktávových
pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu
LAeq,T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č.1 k tomuto nařízení.
§11Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími
při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 kg ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při
sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
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(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin
s hmotností pod 25 kg ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou
hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h)
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny hluku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další
korekce - 12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další
korekce – 5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní
dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se
vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový
den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že
s k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce
přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku
A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem ft 10 Hz až 160 Hz
ft [Hz]

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

LPS [dB]

92

87

83

74

64

56

49

43

42

40

38

36

34

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Část A
Doba pobytu

Korekce v dB

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou

0

22.00 a 6.00
hodinou

-15

Operační sály

po dobu používání

0

Lékařské vyšetřovny, ordinace

po dobu používání

-5

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou

0+)

22.00 a 6.00
hodinou

-10+)

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou

+10

22.00 a 6.00
hodinou

0

Druh chráněného vnitřního prostoru

Nemocniční pokoje

Obytné místnosti

Hotelové pokoje

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí,
mateřských škol a školských zařízení,

+5

Koncertní síně, kulturní střediska

+10

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení,
kavárny, kavárny, restaurace

+15

Prodejny, sportovní haly

+ 20
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Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.
Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený
používáním chráněné místnosti.
+)

Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní
komunikace“), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce
+5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a
zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Část B
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1 ) / t1 ],
kde
t1

je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou,

LAeq,T

je hygienický limit stanovený podle § 10 odst. 2

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Část A
Korekce
[dB]

Druh chráněného prostoru
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný
ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 6), s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách
v ochranném pásmu dráhy.
4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, kdy starou hlukovou zátěží se
rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, který v chráněných venkovních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového
povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení
pozemní komunikace nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru
staveb a chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro
hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]

Korekce [dB ]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5
eko
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Část C
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1 ) / t1 ],
kde
t1

je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou,

LAeq,T

je hygienický limit stanovený podle § 11 odst. 3

Část D
Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se vypočte ze vztahů
LCeq,T = 2,0 LCE – 93 + 10.lg (N/N0) – 10.lg (T/T0)

pro LCE > 100 dB

nebo
LCeq,T = 1,18 LCE – 11 + 10.lg (N/N0) – 10.lg (T/T0)

pro LCE < 100 dB

kde N je počet impulsů za dobu T[s, N0=1 a T0=1 s.]

Z uvedeného přehledu v podstatě jednoznačně vyplývá, že v okolí dolní budovy Sportcentra
s průmyslovým zdrojem hluku ve vztahu k venkovnímu prostoru (chráněnému venkovnímu
prostoru a chráněnému venkovnímu prostoru staveb – prostor do vzdálenosti 2 m okolo
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a
sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb) platí limit LAeq = 50 dB(A) pro den a LAeq =
40 dB(A) pro noc.
Sportcentrum bude provozováno pouze v denní době (6.00 – 22.00). Provoz v noční době
není uvažován a tudíž není předmětem předkládané hlukové studie.
Jako základní limit byla tedy použita následující hodnota pro denní dobu :

průmyslové zdroje hluku
a hluk z účelové komunikace

LAeq = 50 dB(A)
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Řešené varianty
Provoz plánovaného Sportcentra se dostává do možného kontaktu s obytnou zástavbou
situovanou jižním směrem. Předkládaná hluková studie tedy hodnotí akustickou situaci
v okolí nové budovy Sportcentra, a to v jedné variantě pro denní dobu.
Konkrétně se jedná o zhodnocení možného negativního ovlivnění stávající obytné zástavby,
nacházející se v blízkosti nově navrhované budovy Sportcentra, hlukem z technologie
vzduchotechniky a automobilové dopravy z účelové komunikace (příjezd na vnitřní parkovací
plochy).

Vstupní data
Pro zpracování hlukové studie jsme vycházeli z následujících údajů o způsobu provozu
Sportcentra poskytnutých investorem záměru.

Průmyslové zdroje hluku
Akustické parametry zdroje hluku
Zdroj hluku

Počet

Umístění

Hladina akustického tlaku
ve vzdálenosti 2 m LR
v dB(A)

Hladina akustického výkonu
LW v dB(A)

Výdech vzduchotechniky

2

střecha
objektu

50

64

Dopravní zdroje hluku
V budově Sporcentra je uvažováno celkem s 92 parkovacími místy a to s 35 místy ve 3.PP,
30 místy ve 2.PP a s 27 místy v 1.PP.
Ve výpočtu bylo uvažováno s dvouhodinovým intervalem výměny vozidel. Při 92
parkovacích místech se jedná o 184 jízd za 2 hodiny, tj. 92 jízd za hodinu.

Referenční body
Pro výpočet byly zvoleny referenční body s označením RB č.1 – 8 u nejbližší obytné
zástavby. Jedná se o body na hranici chráněného venkovního prostoru staveb (2 m před
fasádou ve výšce 1,5, 4,5 a 7,5 m nad terénem), na straně přivrácené k posuzované budově
Sportcentra a příjezdové komunikaci jako zdroji hluku. Dále byly zvoleny referenční body RB
č. 9 a 10 v prostoru budoucího parku ve výšce 1,5 m nad terénem.
Referenční body dokumentuje následující obrázek:
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Venkovní terén byl ve výpočtu uvažován jako terén pohltivý.
Na základě výpočtu s pomocí programu Hlukplus pásma verze 8.11 profi8 (Ekoteam
lic.č.5029) byl proveden výpočet izofon a bodů výpočtu pro obytnou zástavbu ležící
v nejbližším okolí Sportcentra.
Výpočet byl proveden pro rok 2010 v souladu s platnou metodikou.
Ve všech variantách bylo provedeno grafické znázornění izofon (čára spojující místa se
stejnou ekvivalentní hladinou hluku), pásem hluku a výpis zadání a výsledků, které jsou
uvedeny v příloze.
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech
výpočet pomocí Hlukplus pásma v. 8.11 profi8 (Ekoteam lic.č. 5029)
RB

Souřadnice

Výška
(m)

LAeq – dB(A)

(m)
x

y

hladina hluku

1

1,5

1

4,5

1

7,5

43,3

2

1,5

25,5

2

4,5

2

7,5

28,3

3

1,5

26,3

3

4,5

3

7,5

28,4

4

1,5

25,6

4

4,5

4

7,5

27,8

5

4,5

22,0

5

7,5

6

4,5

6

7,5

7

1,5

7

4,5

7

7,5

39,2

8

1,5

39,1

8

4,5

8

7,5

9

1,5

39,6

45,1

45,1

10

1,5

72,7

103,4

44,6

Limit

40,4
40,2

25,2

58,3

37,5

76,4

49,0

89,2

50,6

103,7

37,9

120,5

37,3

42,2

26,5

27,1

26,5
50

24,6
21,2
23,7
36,9

153,8

44,3

168,0

54,8

38,4

40,6
41,4

Vyhodnocení výpočtu
Z přehledu hladin hluku ve zvolených referenčních bodech je patrné, že po vybudování
Sportcentra Pivovar Broumov a zprovoznění jeho technologie, nebude u nejbližší obytné
zástavby překročen zde platný hlukový limit 50 dB(A).

Závěr
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že předpokládaný provoz Sportcentra
Pivovar v Broumově v žádném případě nepovede k překročení platných hlukových
limitů v dané lokalitě.
eko

13 team

Přílohy:
1. Situace M 1: 500
2. Pásma hluku – rok 2010
3. Výpis zadání výpočtu – rok 2010
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1. Situace M 1:500
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2. Pásma hluku – rok 2010
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3. Výpis zadání výpočtu – 2010
HLUK+ verze 8.11 profi8
Soubor: C:\HLUK\Broumov\hluk\BROUMOV-DEN.ZAD

Uživatel: 5029/EKOTEAM
Vytištěno: 9.2.2009 23:05

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: místní komunikace
(Násep/zářez - šířka 5.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
92.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 107.8, 85.8] [ 95.5, 85.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.2 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 95.5, 85.8] [ 89.2, 84.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.2 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 89.2, 84.8] [ 81.5, 82.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.2 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 81.5, 82.3] [ -33.9, 21.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: místní komunikace
(Násep/zářez - šířka 5.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
65.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 108.0, 85.8] [ 138.1, 85.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 49.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 8.11 profi8
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUK\Broumov\hluk\BROUMOV-DEN.ZAD Vytištěno: 9.2.2009 23:05
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: místní komunikace
(Násep/zářez - šířka 5.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
35.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 138.2, 85.8] [ 142.5, 85.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 142.5, 85.8] [ 145.8, 85.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 145.8, 85.4] [ 149.5, 83.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 149.5, 83.8] [ 152.0, 81.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.0 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 152.0, 81.2] [ 153.5, 78.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
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| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.0 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 153.5, 78.1] [ 153.9, 73.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.0 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 153.9, 73.9] [ 152.8, 70.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.0 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 152.8, 70.1] [ 149.8, 66.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.0 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 149.8, 66.6] [ 146.5, 64.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.0 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 146.5, 64.8] [ 143.8, 64.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: vjezd 1.PP
(Násep/zářez - šířka 5.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
27.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 104.9, 83.2] [ 104.9, 73.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: vjezd 2.PP
(Násep/zářez - šířka 5.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
30.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 134.9, 83.2] [ 134.9, 73.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.3 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
2 |
86.7;
62.2 |
0.5| 2.0| 64.0| 1.000| 64.0| 0.40 |
| P 2 | 13 |
106.8;
57.7 |
0.5| 2.0| 64.0| 1.000| 64.0| 0.40 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Výpočet po frekvencích: Ne (^F4-prepni)
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
eko
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|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 12.0| 117.7; 73.1| 127.3; 73.1| 127.3; 81.7| 117.7; 81.7|
| 2. | Dům | 9.0| 76.7; 72.7| 87.0; 53.2| 102.5; 53.5| 102.2; 79.5|
|
|
|
| 90.7; 79.3|
|
|
|
| 3. | Dům | 9.0| 25.4;
7.5| 39.2; 21.8| 44.0; 25.8| 49.8; 29.9|
|
|
|
| 60.8; 16.0| 48.8;
7.0|
|
|
| 4. | Dům | 9.0| 50.3; 30.0| 61.0; 16.3| 77.2; 29.9| 68.5; 41.8|
| 5. | Dům | 9.0| 68.8; 41.8| 76.5; 47.0| 89.5; 48.6| 91.2; 44.8|
|
|
|
| 83.9; 39.3| 74.2; 34.1|
|
|
| 6. | Dům | 9.0| 155.7; 43.7| 174.0; 31.6| 168.7; 24.4| 157.5; 32.4|
|
|
|
| 152.6; 37.6|
|
|
|
| 7. | Dům | 9.0| 90.1; 40.3| 115.6; 31.8| 108.5; 14.6| 82.5; 22.9|
| 8. | Dům | 9.0| 131.8; 29.2| 138.9; 26.7| 150.1; 19.2| 137.8; -0.7|
| 9. | Dům | 9.0| 137.8; -0.7| 108.8; 14.4| 118.1; 36.3| 131.8; 29.2|
|10. | Dům | 9.0| 181.9; 43.7| 176.5; 41.5| 169.6; 56.0|
|
|11. | Dům | 9.0| 181.9; 43.7| 169.6; 56.0| 192.0; 66.7|
|
|12. | Dům | 9.0| 192.0; 66.7| 191.8; 24.4| 181.9; 43.7|
|
|13. | Dům | 9.0| 102.7; 53.4| 143.0; 53.6| 142.9; 73.0| 102.6; 72.8|
|K1/1 |Násep| 0.0| 107.8; 83.3| 107.8; 88.3| 95.3; 88.3| 95.7; 83.3|
|K1/2 |Násep| 0.0| 95.7; 83.3| 95.3; 88.3| 88.6; 87.2| 89.8; 82.4|
|K1/3 |Násep| 0.0| 89.8; 82.4| 88.6; 87.2| 80.5; 84.6| 82.5; 80.0|
|K1/4 |Násep| 0.0| 82.5; 80.0| 80.5; 84.6| -35.1; 23.4| -32.7; 19.0|
|K2/1 |Násep| 0.0| 108.0; 88.3| 108.0; 83.3| 138.1; 83.3| 138.1; 88.3|
|K3/1 |Násep| 0.0| 138.2; 88.3| 138.2; 83.3| 142.3; 83.3| 142.7; 88.3|
|K3/2 |Násep| 0.0| 142.7; 88.3| 142.3; 83.3| 145.1; 83.0| 146.5; 87.8|
|K3/3 |Násep| 0.0| 146.5; 87.8| 145.1; 83.0| 148.0; 81.7| 151.0; 85.9|
|K3/4 |Násep| 0.0| 151.0; 85.9| 148.0; 81.7| 149.9; 79.8| 154.1; 82.6|
|K3/5 |Násep| 0.0| 154.1; 82.6| 149.9; 79.8| 151.1; 77.4| 155.9; 78.8|
|K3/6 |Násep| 0.0| 155.9; 78.8| 151.1; 77.4| 151.4; 74.1| 156.4; 73.7|
|K3/7 |Násep| 0.0| 156.4; 73.7| 151.4; 74.1| 150.5; 71.3| 155.1; 68.9|
|K3/8 |Násep| 0.0| 155.1; 68.9| 150.5; 71.3| 148.2; 68.6| 151.4; 64.6|
|K3/9 |Násep| 0.0| 151.4; 64.6| 148.2; 68.6| 145.7; 67.2| 147.3; 62.4|
|K3/0 |Násep| 0.0| 147.3; 62.4| 145.7; 67.2| 143.5; 67.0| 144.1; 62.0|
|K4/1 |Násep| 0.0| 107.4; 83.2| 102.4; 83.2| 102.4; 73.1| 107.4; 73.1|
|K5/1 |Násep| 0.0| 137.4; 83.2| 132.4; 83.2| 132.4; 73.1| 137.4; 73.1|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 12.0| 4 | 118;
73|
10|
9| 2.5
|
| 2
|Dům | 9.0| 5 |
77;
73|
26|
26| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 6 |
25;
8|
23|
23| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 |
50;
30|
22|
17| 2.5
|
| 5
|Dům | 9.0| 6 |
69;
42|
13|
13| 2.5
|
| 6
|Dům | 9.0| 5 | 156;
44|
22|
9| 2.5
|
| 7
|Dům | 9.0| 4 |
90;
40|
27|
19| 2.5
|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 8
|Dům | 9.0| 4 | 132;
29|
30|
16| 2.5/2.5/2.5/0.0
|
| 9
|Dům | 9.0| 4 | 138;
-1|
33|
24| 2.5/2.5/2.5/0.0
|
|10
|Dům | 9.0| 3 | 182;
44|
17|
5| 2.5/2.5/0.0
|
|11
|Dům | 9.0| 3 | 182;
44|
25|
16| 0.0/2.5/0.0
|
|12
|Dům | 9.0| 3 | 192;
67|
42|
10| 2.5/2.5/0.0
|
|13
|Dům | 9.0| 4 | 103;
53|
40|
19| 2.5
|
eko
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| K1/1 |Násep| 0.0| 4 | 108;
83|
12|
5| 0.0
|
| K1/2 |Násep| 0.0| 4 |
96;
83|
6|
5| 0.0
|
| K1/3 |Násep| 0.0| 4 |
90;
82|
8|
5| 0.0
|
| K1/4 |Násep| 0.0| 4 |
82;
80| 131|
5| 0.0
|
| K2/1 |Násep| 0.0| 4 | 108;
88|
30|
5| 0.0
|
| K3/1 |Násep| 0.0| 4 | 138;
88|
4|
5| 0.0
|
| K3/2 |Násep| 0.0| 4 | 143;
88|
3|
5| 0.0
|
| K3/3 |Násep| 0.0| 4 | 146;
88|
4|
5| 0.0
|
| K3/4 |Násep| 0.0| 4 | 151;
86|
4|
5| 0.0
|
| K3/5 |Násep| 0.0| 4 | 154;
83|
3|
5| 0.0
|
| K3/6 |Násep| 0.0| 4 | 156;
79|
4|
5| 0.0
|
| K3/7 |Násep| 0.0| 4 | 156;
74|
4|
5| 0.0
|
| K3/8 |Násep| 0.0| 4 | 155;
69|
5|
5| 0.0
|
| K3/9 |Násep| 0.0| 4 | 151;
65|
4|
5| 0.0
|
| K3/0 |Násep| 0.0| 4 | 147;
62|
3|
5| 0.0
|
| K4/1 |Násep| 0.0| 4 | 107;
83|
10|
5| 0.0
|
| K5/1 |Násep| 0.0| 4 | 137;
83|
10|
5| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 |
40.2;
25.2 | 40.4 |
4.5 | 40.4 |
|
|
| 1 |
4.5 |
40.2;
25.2 | 42.2 |
5.5 | 42.2 |
|
|
| 1 |
7.5 |
40.2;
25.2 | 43.3 |
6.7 | 43.3 |
|
|
| 2 |
1.5 |
58.3;
37.5 | 25.4 |
7.3 | 25.5 |
|
|
| 2 |
4.5 |
58.3;
37.5 | 26.4 |
8.5 | 26.5 |
|
|
| 2 |
7.5 |
58.3;
37.5 | 28.2 | 10.2 | 28.3 |
|
|
| 3 |
1.5 |
76.4;
49.0 | 26.1 | 12.3 | 26.3 |
|
|
| 3 |
4.5 |
76.4;
49.0 | 26.9 | 13.4 | 27.1 |
|
|
| 3 |
7.5 |
76.4;
49.0 | 28.1 | 15.4 | 28.4 |
|
|
| 4 |
1.5 |
89.2;
50.6 | 25.2 | 15.4 | 25.6 |
|
|
| 4 |
4.5 |
89.2;
50.6 | 26.0 | 16.2 | 26.5 |
|
|
| 4 |
7.5 |
89.2;
50.6 | 27.3 | 18.1 | 27.8 |
|
|
| 5 |
4.5 | 103.7;
37.9 | 21.6 | 12.0 | 22.0 |
|
|
| 5 |
7.5 | 103.7;
37.9 | 24.3 | 12.6 | 24.6 |
|
|
| 6 |
4.5 | 120.5;
37.3 | 20.8 | 10.3 | 21.2 |
|
|
| 6 |
7.5 | 120.5;
37.3 | 23.5 | 10.9 | 23.7 |
|
|
| 7 |
1.5 | 153.8;
44.3 | 36.9 |
6.4 | 36.9 |
|
|
| 7 |
4.5 | 153.8;
44.3 | 38.4 |
7.3 | 38.4 |
|
|
| 7 |
7.5 | 153.8;
44.3 | 39.2 |
8.5 | 39.2 |
|
|
| 8 |
1.5 | 168.0;
54.8 | 39.0 | 22.2 | 39.1 |
|
|
| 8 |
4.5 | 168.0;
54.8 | 40.6 | 22.2 | 40.6 |
|
|
| 8 |
7.5 | 168.0;
54.8 | 41.4 | 22.2 | 41.4 |
|
|
| 9 |
1.5 |
39.6;
83.7 | 45.1 | 21.8 | 45.1 |
|
|
| 10 |
1.5 |
72.7; 103.4 | 44.5 | 25.2 | 44.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Výpočet po frekvencích: Ne (^F4-přepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

eko

20 team

Sportcentrum Pivovar Broumov

Biologické posouzení

RNDr. Jiří Veselý
autorizovaná osoba pro hodnocení dle §67 (č. autorizace OEKI/1595/05)
a podle §45i (č. autorizace OEKI/1595/05) zák. č. 114/92 Sb.
únor 2009

Údaje o stavu životního prostředí

Územní systém ekologické stability.
- Prvky ÚSES lokálního charakteru.
Zájmová lokalita se nachází v zastavěné části města Broumova. Prvky lokální úrovně
ÚSES nejsou tímto urbanizovaným územím vedeny. Nejbližší prvky ÚSES přichází od
severu po toku Stěnava. Je ukončen bez dalšího napojení v oblasti Olivětín. Od jihu
po stejném toku je vedena také lokální úroveň ÚSES. I v tomto případě je linie
biokoridoru zakončena na hranicích souvislé zástavby města Broumova.
-prvky ÚSES vyšší úrovně (nadregionální). Nadregionální prvky ÚSES jsou vedeny
souvislými lesními porosty západně od Broumova v oblasti tzv. Broumovských stěn.
Toto území má charakter blízký přírodnímu a prvky ÚSES jsou umístěny do
přirozeného koridoru vytvořeného historickým vedením biologického koridoru tímto
územím.

Zvláště chráněná území.
-

Území Broumovského výběžku je z podstatné části součástí velkoplošného
chráněného území – Chráněná krajinná oblast Broumovsko.

-

CHKO Broumovsko. Bylo vyhlášeno v r. 1991 Ministerstvem životního prostředí.
Rozloha CHKO činí 410km2. Zahrnuje severní část náchodského okresu a
východní okraj okresu Trutnov. K jejímu vzniku vedla snaha o udržení přírodních
hodnot, šetrné využívání přírodních zdrojů, obnovu krajiny i trvale udržitelný život
v ní.

-

Nejbližší maloplošná zvláště chráněná území. Nejbližší zvláště chráněným území
je Národní přírodní rezervace Broumovské stěny.

-

Broumovské stěny. Toto maloplošné zvláště chráněné území je tvořeno
skalnatým hřebenem v délce 11km mezi městy Police nad Metují a Broumovem.
Jedná se tedy o rozsáhlé území s silně členitým reliéfem a pestrou faunou i flórou.
Broumovské stěny představují východní, geomorfologicky nejvýraznější část
vnějšího pásma kuest Polické vrchoviny. Je tvořen jednoduchým asymetrickým
hřebenem na severu a skupinou strukturních plošin na jihu, dále k JV za sedlem
Machovský kříž geologicky i geomorfologicky zcela shodný terén pokračuje
českou částí Stolových hor. Broumovské stěny jsou budovány převážně
kvádrovými pískovci středního turonu, jejichž souvrství je ukloněno jihozápadním
směrem. V závislosti na tomto úklonu vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve
mírné, zato k SV do rovinaté Broumovské kotliny upadá hřeben příkrými skalními
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stěnami a prudkými svahy s převýšením i přes 300 metrů. Erozí a dalšími procesy
postupné denudace terénu byl na Broumovských stěnách obnažen skalní masív,
na kterém pak vznikl velice členitý a pestrý pseudokrasový reliéf skalních
hřebenů, kaňonů, roklí a soutěsek, fantaskních skalních stěn, věží a také jeskyní
a propastí. Další informace viz Kopecký J. a kol. (2001). Nadmořská výška: 438 m
(nad Studenou Vodou) – 773 m (Božanovský Špičák).

Natura 2000.
V blízkosti města jsou dvě lokality zařazené do soustavy Natura 2000. Je to Evropsky
významná lokality Broumovské stěny (CZ 0520518) a Ptačí oblast Broumovsko.
Charakteristika EVL Broumovské stěny.
a) Základní charakteristika: Skalní oblast kvádrových pískovců s místy dochovanými
acidofilními a květnatými bučinami a menšími plochami reliktních borů.b) Geologie:holocén:
fluviální a deluviofluviální hlíny a písčité hlínyholocén-pleistocén: deluviální balvanité až
blokové sedimenty, deluviální a fluviodeluviální písčitohlinité až hlinitokamenité sedimenty
střední až svrchní turon (jizerské souvrství): kvádrové pískovce Broumovských stěn, polohy
vápnitých pískovců ve slínitoprachovcové facii; vápnité spongilitické prachovce, prachovité
pískovce, prachovité slínovce, hlízy vápencůcenoman až spodní turon (bělohorské
souvrství): vápnité prachovce, prachovité slínovce, prachovité glaukonitické pískovce,
spongilitické prachovce s čočkami silicitůcenoman (korycanské vrstvy): glaukonitické
pískovce trias (bohdašínské souvrství): bělošedé pískovce a arkózovité pískovce perm
(bohuslavické souvrství): rudohnědé pískovce, nafialovělé slepencové pískovce a arkózovité
pískovce; olomitické pískovce až arkózy s hlízami dolomitu
c) Geomorfologie: Broumovské stěny představují východní, geomorfologicky nejvýraznější
část vnějšího pásma kuest Polické vrchoviny. Hřeben Broumovských stěn je ve směru SZ-JV
dlouhý asi 12 km a je tvořen jednoduchým asymetrickým hřebenem na severu a skupinou
strukturních plošin na jihu, dále k JV za sedlem Machovský kříž geologicky i geomorfologicky
zcela shodný terén pokračuje českou částí Stolových hor. Broumovské stěny jsou budovány
převážně kvádrovými pískovci středního turonu, jejichž souvrství je ukloněno jihozápadním
směrem. V závislosti na tomto úklonu vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve mírné,
zato k SV do rovinaté Broumovské kotliny upadá hřeben příkrými skalními stěnami a
prudkými svahy s převýšením i přes 300 metrů. Erozí a dalšími procesy postupné denudace
terénu byl na Broumovských stěnách obnažen skalní masív, na kterém pak vznikl velice
členitý a pestrý pseudokrasový reliéf skalních hřebenů, kaňonů, roklí a soutěsek, fantaskních
skalních stěn, věží a také jeskyní a propastí. Další informace viz Kopecký J. a kol. (2001).
Nadmořská výška: 438 m (nad Studenou Vodou) – 773 m (Božanovský Špičák).
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d) Krajinná charakteristika: Jeden z dominantních krajinných útvarů Broumovska, výrazný
zejména při pohledu z Broumovské kotliny prudkými svahy a stěnami.
e) Klimatická oblast : Převážná část hřebene a jihozápadní svahy s divokým skalním reliéfem
krytým lesními porosty jsou řazeny do klimaticky chladné oblasti a rajonu CH7, jen nejnižší
svahy a úpatí spadající k SV-JV do Broumovské kotliny mají řazení do klimaticky mírně teplé
oblasti a rajonu MT2 (viz Quitt 1971). Výjimečný mezoklimatický a mikroklimatický charakter
vykazují ty části území, kde je skalní terén v husté frekvenci vertikálních puklin a rozsedlin
kvádrovitě načleněn do formy charakteru pískovcového skalního města s výškovým rozpětím
10-20 m (a větším). Tento geomorfologický charakter má více částí terénu s vazbou na
hřebenové partie Broumovských stěn i Stolových hor (silně načleněnou hřebenovou hranu
kuesty) a stejně načleněné okraje strukturních plošin a roklí. V zastíněných částech
hlubokých roklí, v rozsedlinách a četných pseudokrasových jeskyních a propastech se tvoří
výrazná klimatická inverze, která umožňuje, aby v těchto podchlazených a extrémně vlhkých
prostorách setrvával firn a led až do počátku letního období, což je v těchto středních
nadmořských výškách mimořádné. Souběžně s hřebenem Broumovských stěn ve směru SZJV

probíhá

hranice

výrazného

klimatického

předělu

mezi

„českou“

a

„slezkou“

(kontinentálnější) klimatickou oblastí. Častý rozpad nízké oblačnosti na tomto rozhraní
přináší zvýšené imisní zátěže z ovzduší i ze srážek a negativní ovlivnění lesních
ekosystémů, především v návětrných a hřebenových partiích Broumovských stěn. Tyto partie
vykazují i vyšší počet dnů s mlhou (z nízké oblačnosti), v zimě s častou tvorbou silných
jinovatek a námraz, poškozujících rovněž lesní porosty.

Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Stanoviště
4030
8220
8310
9110
9130

Evropská suchá vřesoviště
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Jeskyně přístupné veřejnosti
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
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Rozloha v lokalitě
1,7519 ha
73,28 ha
101,6038 ha
89,3268 ha

Ptačí oblast Broumovsko.
Popis
Navržená ptačí oblast je výjimečná v rámci celé České republiky geomorfologií pískovcových
oblastí, která je pro výra velkého (Bubo bubo) významným a v případě sokola stěhovavého
(Falco peregrinus) dokonce jedním z limitujících faktorů jeho zdejšího výskytu. V území se
vyskytuje dosud relativně vysoké procento starých jehličnatých i listnatých lesních porostů,
které splňují nároky pro sýce rousného (Aegolius funereus) i kulíška nejmenšího (Glaucidium
passerinum).

Druhy jež jsou předmětem ochrany.

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Druh
Počet párů
Sokol stěhovavý

3-4

Výr velký

11

Poznámka

Hnízdiště vzdáleno od záměru, vliv nelze
předpokládat
Hnízdiště vzdáleno od záměru, vliv nelze
předpokládat

Druhy, jež se vyskytují v této PO
Druh
Chřástal polní
Čáp černý
Datel černý
Kulíšek nejmenší
Lejsek malý
Sýc rousný
Včelojed lesní

Počet párů
10
2
20 - 25
10 - 15
2
20 - 25
4-5

Poznámka

5

Charakteristika současného stavu (flóra a fauna).
Potenciální přirozená vegetace bioregionu je velmi rozmanitá. V Broumovské kotlině jsou jí
dubohabřiny svazu Carpinion. Přirozená vegetace je představována vlhkými loukami svazu
Caltion, které přecházely do rašelinných luk svazu Caricion fuscae a dalších. Na suchých
stanovištích je přítomna vegetace pastvin svazů Cinosurion a Violion caninae, lemy mají
charakter svazu Trifolion medii. Z křovin se vyskytuje vegetace svaru Prunion spinosae.
Květena bioregionu je poměrně pestrá. Je složena především zběžnějších středoevropských
mezofilních druhů. Mezní prvky prakticky chybějí, mezi exklávními je řada alpidských a
boreo-kontinentálních druhů, které se vyskytují zejména v inverzních polohách Teplickoadršpašských skal, některé horské druhy se však vyskytují i v hraničních horách (Bor, Javoří
hory). Jsou to např. papratka vysokohorská (Athyrium distentifolium), mléčivec alpský
(Cicerbita alpina), žebrovice různolistá (Blechnurn spicant), pérnatec horský (Lastrea
limbosperma),

pryskyřník

platanolistý

(Ranunculusplaranfolius),

podbělice

alpská

(Homogyne alpina) a violka dvoukvětá (Viola biJlora). Dále je pro oblast Adršpašských skal
význačný výskyt boreokontinentálního rojovníku bahenního (Ledum palustre). Na polské
straně Boru, na Hejšovině, roste navíc i bříza zakrslá (Betula nana). Subatlantský charakter
území dokresluje souvislejší výskyt bodláku lopuchovitého (Carduus personata), kakostu
lesního (Geranium sylvaticum), sítiny kostrbaté (Juncus squarrosus) aj. Na fragmentech
slatin byly zjištěny vachta trojlistá (Menyanthestrifoliata), bařička bahenní (Triglochin
palustre),

upolín

evropský

(Trollius altissimus)

a

rosnatka

okrouhlolistá

(Drosera

rotundďoha).
Převažuje relativně chladnomilná hercynská fauna zkulturnělé krajiny, s poměrně bohatým
spektrem lesních živočichů včetně druhů horského lesa (ořešník) a s patrným vlivem
polonské podprovincie (myšice temnopásá). Bohatá měkkýší fauna údolí Stěnavy je bez
karpatských prvků, nápadná je absence xerotermních druhů. Tekoucí vody patří do
pstruhového pásma. Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), j.
východní (E. concolor), myšice temnopásá (Apodemus agrarius), netopýr severní (Eptesicus
nilssoni). Ptáci: ořešník kropenatý (Nuczfraga caryocatactes). Obojživelníci: mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera
berus). Měkkýši: vrásenka pomezní (Discus ruderatus).

Charakter lokality.

6

Fauna. Lokalita v současném stavu je silně urbanizovaná a je umístěna v městské zástavbě.
Pozornost byla věnována sklepním a půdním prostorům. Vzhledem k tomu že se jedná o
starý pivovar s kvalitními sklepními prostory byla posuzována možnost využití sklepů jako
zimoviště netopýrů. Půdní (resp. podkrytinové prostory) by mohly sloužit jako letní kolonie
netopýrů,
Sklepní prostory. V areálu byly zjištěny dvojí sklepní prostory. První typ jsou relativně mělké
sklepy do kterých je vstup ze dvora pivovaru. Jsou tedy v úrovni terénu spodní části traktu.
Stropy a stěny jsou kryty štukovanými omítkami krytými nátěrem. Vstup do sklepa je opatřen
mřížovým,

které

je

poměrně

husté

a

pravděpodobně

by

znemožnilo

vletování

netopýrů.V těchto sklepech nebyl zjištěn žádný zimující netopýr.
Druhý typ sklepa jsou původní hluboké sklepy (uvádí se až 14 m hloubky). Sklepy jsou
obdobného charakteru jako předchozí typ. Vstup do sklepa je uzavřen dveřmi bez mříží. Do
těchto prostor pravděpodobně nelze vstoupit jiným způsobem. V těchto sklepech nebyl
zjištěn žádný zimující netopýr.
Půdní prostory. Střešní krytina je relativně nová – po rekonstrukci – včetně okapových
svodů. V půdních prostorách nebyly zjištěny stopy exkrementů, které by svědčily o využití
pro letní kolonie netopýrů.
Flóra. Potenciální rozvoj vegetace je možný pouze v některých (okrajových) částech dvora,
který je z větší části zpevněný. Vzhledem ke stáří pivovaru nelze předpokládat, že v některé
části dvora bylo v minulosti stání pro pivovarské koně.
Z bylin dominuje pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.). Ze dřevin je dominující bez černý
(Sambucus nigra L.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L) – v podobě náletových jedinců
v průměru do 3cm průměru.
Jako jediný cenný lze uvést exemplář javoru (Acer pseudoplatanus L.), jehož průměr lze
odhadnout na 85 cm ve výčetní výšce.
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlivy na faunu.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr jehož realizace bude probíhat v zastavěném
území města a v areálu nebyly zjištěny potenciálně cenné druhy, nelze přepokládat negativní
vliv na faunu blízkého okolí.

Vlivy na flóru
Na lokalitě byla zjištěna společenstva zařazená v katalogu biotopů Natura 2000 jako
stanoviště X1 s následovnou charakteristikou. Jedná se o stanoviště měst, obcí
průmyslových areálů a zemědělských objektů včetně ruderální bylinné a dřevité vegetace.
Tato skutečnost byla potvrzena na lokalitě. Jedná se o lokalitu se zpevněným povrchem (s
výjimkou okrajových částí pozemku).
Na lokalitě byl zjištěn významný exemplář javoru (Acer pseudoplatanus) jedná se o kvalitní
strom (viz fotodokumentace), který doporučujeme ponechat v současném stavu. Ve výhledu
doporučujeme provést údržbu koruny odstraněním větví hrozících pádem. Ve vegetačním
období doporučujeme provést prohlídku koruny. Na stromě nejsou patrny žádné významné
defekty, které by ohrožovaly statiku stromu. Proto nedoporučujeme zatím jeho kácení.

Vlivy na ekosystémy.
Lokalita

je

součástí

silně

antropogenně

ovlivněného

systému

města

Broumov.

Předpokládaný záměr se zaměřuje na rekonstrukci budov, které nemají nijak pozitivní vztah
k současnému typu stanovišť města.
Vzhledem k pouze lokálnímu významu rekonstrukce – rekonstruovaná budova nebude
výrobnou, nebude produkovat látky uvolňované do blízkého nebo vzdáleného okolí, nelze
přepokládat negativní vliv na blízká maloplošná zvláště chráněná území a na lokality
soustavy Natura 2000.
Vliv na velkoplošné chráněné území (CHKO Broumovsko ) lze očekávat na úrovni kulturně –
architektonického. Nikoliv na úrovni ekosystémů.
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Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Z hlediska biologického (posouzení fauny, flóry a ekosystémů)

byla lokalita navštívena

odborníkem na faunu, flóru a ekosystémy. Byl proveden základní faunistický a floristický
průzkum. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v popisu současného stavu lokality. Vhledem ke
stavu a charakteru lokality, byla věnována pozornost možným cenným druhům fauny, flóry.
Vhledem k umístění záměru nelze předpokládat z biologického pohledu žádnou významnou
změnu ve vztahu k prvkům fauny, flóry a ekosystémů blízkého okolí. Také nelze
předpokládat vliv na lokality soustavy Natura 2000, kterými jsou v blízkosti především EVL
Broumovské stěny a PO Broumovsko.
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Fodokumentace:

Zadní část pivovaru (vstupní brána od parku)
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Dvůr pivovaru se solitérním jedincem javoru.

Vrata vstupu do první úrovně sklepů opatřená mříží.

Stropy a stěny sklepů první úrovně.
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Sklep druhé úrovně (v udávané hloubce 14m pod úrovní terénu)

Budova pivovaru od náměstí. Dobře patrná rekonstruovaná střecha a okapové svody.
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Fotodokumentace

Stávající objekt od východu

Pivovarská ulice od Východu

Klášter je v bezprostřední blízkosti záměru

Pivovarská ulice od západu
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Stávající objekt od západu

Demolice vedlejšího objektu hasičské zbrojnice
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Zadní část objektu od severozápadu

Zadní část objektu od severovýchodu
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