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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
UNIMEX GROUP, a.s.

A.II. IČO
44 23 10 27

A.III. Sídlo
UNIMEX GROUP, a.s.
Václavské nám. 53, 110 00 Praha 1

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
pro proces posuzování vlivů zastoupen na základě plné moci:
Ing. arch. Jiří HÁC – projektová kancelář ARCUS
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Soubor staveb, SU sektor zóny Aldis, Hradec Králové
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, kde státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto
případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
2

Zastavěná plocha ( m )
zastavěná plocha:
bytový dům
administrativní budova
hotel
komunikace a zpevněné plochy:
komunikace
chodníky
zelené plochy
celkem
počet parkovacích míst:
bytový dům (garáže 1.NP)
administrativní budova (1.NP)
hotel (garáž)
hotel (povrch)
povrchová parkoviště
celkem

2.647
1.156
4.904
3.333
1.845
3.242
17.127
82
17
140
8
69
316

Zelené střechy:
Bytový dům
= 304 + 190 + 700
Admin. budova
= 156 + 85
Hotel
= 1.100 + 320
Celkem plocha zelených střech

= 1.198 m2
= 241 m2
= 1.420 m2
= 2.859 m2

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
okres:
obec:
KÚ:

Královéhradecký
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové, Věkoše

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Soubor staveb: bytový dům, administrativní budova, hotel jsou navrženy
v severozápadní části rozvojové zóny Aldis, cca 800 m severně od historického centra
města Hradec Králové. Zájmové území je ohraničeno tokem Labe, II. silničním
městským okruhem, stávající paženou jámou Betonstav a Kongresovým centrem Aldis.
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V době vypracování předkládaného Oznámení nebyly známy v daném území žádné
další nové aktivity než výše uvedené s výjimkou předpokládané rekonstrukce
Obchodního centra Hradec Králové – Pilnáčkova třída, OBI, Fast Food, Fach Markt.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Soubor staveb: bytový dům, administrativní budova, hotel 300 lůžek + inž. infrastruktura
jsou navrženy v souladu se záměry územního plánu města HK, ÚP-Z zóny Aldis.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje o kapacitě staveb jsou uvedeny podrobněji v následujícím přehledu:
-

-

-

-

51 bytů = 3.739,67 m2 už. plochy
412 m2 v osmi jednotlivých prodejnách
280 m2 prodejních ploch
82 stání OA, 36 boxů pro jízdní kola
zast. plocha = 2506 m2 + venk.pl. 141 m2 = 2647 m2
obest. prostor = 27275 m3
Administrativní budova: plocha.kanceláří = 2506,28 m2 už.pl.
plocha jedn. místností = 472,60 m2 už.pl.
17 park. stání OA
zast. plocha = 1086 m2 + venk.pl. 70 m2 = 1156 m2
obest. prostor = 16917 m3
Hotel 300 lůžek:
162 pokojů = 300 lůžek
920 m2 společ. a kongres. prostorů
148 stání OA, 140 garáže, 8 na ploše
zast. plocha = 4064 m2 + venk.pl. 884 m2 = 4904 m2
obest. prostor = 60450 m3
Inž. sítě, HTÚ a úpravy venk.pl.: kromě inž. sítí, 69 park. stání OA
Bytový dům:

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení:
Objekty jsou navrženy v souladu s koncepcí a regulací „ÚP-Z zóny Aldis“ a jeho I. a II.
změny. Jedná se o realizaci objektů 09, 10, 11 dle ÚP-Z. Jsou respektovány pěší trasy,
budoucí realizace podchodu + podjezdu pod II. silniční okruh. Funkční uspořádání se
opírá o základní kompoziční prvky ÚP-Z, tj. bulvár v Collinově ulici, zachování a využití
vizuálního kontaktu hotelu se siluetou historického jádra, bytový dům je umístěn
v koncové poloze a využívá přírodní rámec nábřeží Labe. Výškové a hmotové řešení
odpovídá regulaci dle ÚP-Z: 248,00 m n.m. +/- 0,50 m obj. bytového domu a hotelu,
255,00 m n.m. Bpv obj. administrativní budova.
Dopravní obsluha vychází s koncepce ÚP-Z, požární zásahové komunikace jsou
v souladu s II. změnou ÚP-Z zóny Aldis. Doprava v klidu je řešena s použitím stání pod
bytovým domem a hotelem pro odstavení vozidel k bytům a parkování hostů hotelu,
parkování na ploše saturuje potřeby parkování pro všechny tři objekty souboru staveb.
Počty jsou uvedeny v příloze textové části – výpočet dle ČSN 73 6110.
Architektonické a výtvarné řešení používá prvky charakteristické pro jednotlivé stavební
druhy. Vstupy do jednotlivých provozních celků jsou dostatečně akcentované a výraz
objektů vykazuje vazbu na okolní fixní prvky zóny.
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Zásady technického řešení
Objekty jsou navrženy tak, aby stavební činnost probíhala dostatečně vysoko nad
horizontem podzemní vody – 228,90 m n.m. Bpv. Hotelové garáže zasahující do spodní
vody nezabírají celý půdorys hotelu a jejich realizace bude řešena standardními
technickými metodami vč. snižování hladiny spodní vody. 1. NP všech staveb je
navrženo na úrovni 231,20 m n.m. Bpv s ohledem na hlediska požární ochrany.
Zakládání všech staveb je navrženo jako hlubinné, piloty na opření do slínovcového
podloží, délka cca 6 m.
Nadzemní části objektů jsou železobetonové a jsou kombinací stěnové a skeletové
konstrukce. Opláštění objektů je buď celozaskleným pláštěm s tepelnou izolací nebo
kontaktním zateplovacím systémem.
Střechy objektů jsou ploché s vnitřními svody, zelené střechy jsou na garážích a části
bytového domu, administrativní budovy a společenského patra hotelu.
Dispoziční uspořádání provozů váže na přístupové komunikace motorové a pěší v zóně
Aldis s cílem snadné orientace. Jednotlivé prodejny v bytovém domě jsou přístupné
z pěšího bulváru a pěších tras nižšího řádu, bytový dům má vstupy navázané na hlavní
pěší komunikace, administrativní budova má přístup z hlavního parkoviště a pěší trasy
„nábřeží od Muzea až k II. silničnímu okruhu a mostu přes Labe“. Hotel má hlavní
provozní kontakt s komunikace situován k parkovišti, odkud je vstup hostů i
hospodářská obsluha. Druhý vstup ke společenské části má hotel navázaný na pěší
bulvár.
Soubor staveb je členěn na následující stavby a stavby na stavební objekty:
Objekty staveb:
Bytový dům
01
02
03
04
05

Bytový dům
Přípojka vody
Přípojka kanalizace jednotné
Veřejné osvětlení
Venkovní plochy

Administrativní budova
01
02
03
04
05
06
07

Administrativní budova
Přípojka vody
Přípojka kanalizace jednotné
Přípojka kanalizace s OLK
Veřejné osvětlení
Venkovní plochy
Trafostanice administrativní budovy

Hotel 300 lůžek
01
02
03
04
05
06
07

Hotel 300 lůžek
Přípojka vody
Přípojka kanalizace jednotné
Přípojka plynovodu STL
Veřejné osvětlení
Venkovní plochy
Trafostanice Hotel + přípojka VN
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Inženýrské sítě, HTÚ, a úpravy venkovních ploch
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Příprava území
HTÚ
Kanalizace jednotná
Kanalizace dešťová s OLK
Přeložka vodovodu dn 300
Horkovodní přípojka pro administrativní budovu
Horkovodní přípojka pro Bytový dům
Horkovodní přípojka pro Hotel 300 lůžek
Distribuční TS + kabely VN a NN
Přeložka VN kabelů
Veřejné osvětlení
Komunikace, chodníky, zpevněné plochy
Ozeleněné plochy, výsadby zeleně
Přeložka kabelu Českých Radiokomunikací
Úprava šachet kabelovodu O2 Telefónica
Rozvody O2 Telefónica

V následujícím přehledu je uveden stručný popis jednotlivých objektů v rámci
jednotlivých staveb:
Bytový dům:
Bytový dům má v 1. NP prostor garáží se vjezdem z veřejné komunikace (přes stavbu
„administrativní budova“). 2. NP obsahuje 8 jednotlivých prodejen s nepotravinářským
zbožím a bez provozu pohostinství, komunikace spojující jednotlivá uzavřená schodiště
bytové části domu. 3. NP, 4. NP a 5. NP a nástavba v 6. NP jsou využity byty kategorií
1+kk až 4+kk. Obytné prostory v nástavbě jsou řešeny jako část mezonetového bytu
v 5. NP. 3 byty jsou umístěny ve 2. NP na západní straně objektu. Obchodní prostory
obohacují pěší bulvár a jsou přístupné z pěších komunikací ze tří stran objektu. Na
severním konci objektu bytového domu prochází v 2. NP dispozicí průchod zajišťující
pěší spojení břehu Labe a prostorů severně od regulační čáry zastavění.
Bytový dům hmotově odpovídá regulaci ÚP-Z zóny Aldis a je realizací obj. 10 dle ÚP-Z.
Objekt tvoří závěr řady podél II. okruhu a Collinovy ulice s pěším bulvárem. K pěšímu
bulváru se objekt otáčí příčným křídlem s hlavním vstupem do obchodní pasáže. Křídlo
budovy spojující příčné křídlo s administrativní budovou uzavírá zástavbu k řece a
směrem k hotelu vytváří polouzavřený blok, v souladu s koncepcí ÚP-Z zóny Aldis.
Výška je regulována na 248,50 m n.m. Bpv. Pod celým půdorysem objektu jsou halové
garáže na úrovni 231,20 m n.m. Bpv a jejich zelená střecha poskytne provozům a bytům
v 2. NP vyhrazenou zeleň zvýšenou nad úroveň pěších komunikací v souboru staveb.
Objektem prochází pěší tah k řece Labi.
Architektonický výraz je opřen o výrazné horizontály atiky a parapetu nad 2. NP spolu se
skeletovými konstrukcemi na nárožích příčného křídla. V kontrastu k těmto prvkům je
postavena komposice barevných vertikál a rastrů v teplých tónech z okrů. Byty jsou
doplňovány menšími balkony se skleněným zábradlím.
Ustupující nástavba obsahující části 3 mezonetových bytů bude opatřena neutrálními
šedými tóny. Výraznější prvky v 2. NP jsou navrženy v hnědém obklady přecházejícím
na objekt administrativní budovy, s níž je bytový dům kompozičně a stavebně spojen.
Objekt bytového domu, který je součástí souboru staveb v zóně ALDIS v Hradci
Králové, má šest nadzemních podlaží nad půdorysem cca 71 x 35 m. První nadzemní
podlaží slouží zejména pro parking osobních vozidel. Ve druhém nadzemním podlaží
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jsou převážně situovány obchodní plochy, částečně pak byty. Ve zbývajících
nadzemních podlažích jsou byty.
Objekt je konstrukčně a v 1. NP i dispozičně propojen se sousední administrativní
budovou.
Nosná konstrukce bytového domu byla navržena s ohledem na architektonicko
dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní
technologii jako železobetonová monolitická. V 1.NP a převážně i v 2. NP, kde je
potřeba volná dispozice, je navržena skeletová konstrukce. V bytových podlažích se
velice dobře uplatní stěnový nosný systém, kde nosné stěny jsou umístěny
v mezibytových příčkách a kolem komunikačních jader. Přechod mezi oběma systémy
je řešen ve stropu nad 2.NP (částečně nad 1.NP) převážně přímým uložením stěn na
sloupy skeletu. Stěny umístěné mimo sloupy budou vyneseny přechodovými průvlaky.
Ve skeletové části objektu jsou sloupy uspořádány v modulu max. 8,6 x 7,4m. Zde jsou
stropní konstrukce řešeny jako železobetonové monolitické hřibové s plochými
čtvercovými hlavicemi. Tyto jsou ekonomické a umožňují vedení instalací v obou
směrech těsně pod stropní deskou. Tloušťka desek bude max. 250 mm. Hlavice budou
mít celkovou výšku max. 450 mm. Ve stěnové části objektu v bytových podlažích jsou
navrženy křížem vyztužené desky podporované mezibytovými a chodbovými stěnami ze
tří stran a sloupky v obvodovém plášti nebo obvodovými obrubami, které vytvoří
nadpraží okenních otvorů. Tloušťka křížem vyztužených desek v nadzemních podlažích
bude cca 230 mm.
Objekt bude rozdilatován na dvě části. Zavětrování objektu je bohatě zajištěno stěnami,
které spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí. Povrchy desek v garážích budou
gletovány a opatřeny nátěrem, který bude schopen překlenout aktivní trhlinky v betonu
do šířky 0,4 mm. Založení stavby je navrženo na velkoprůměrových pilotách a tenké
hřibové základové desce.
Spodní stavba je navržena jako vodostavební konstrukce.
Administrativní budova:
Administrativní budova hmotově odpovídá regulaci ÚP-Z zóny Aldis II. změna a je
realizací obj. 11 dle ÚP-Z. Objekt tvoří akcent hmotovému řešení blokového zastavění
při severní hranici zóny. Zároveň tvoří spolu s budovou bývalého sklářského
výzkumného ústavu symetrický rámec pro vstup řeky Labe do centra Hradce Králové.
Zároveň tvoří objekt závěr polouzavřeného bloku mezi bytovým domem a hotelem.
Dopravní obsluha je vedena po úrovni cca 231,00 m n.m. Bpv, pod objektem je 17
parkovacích stání, ostatní na ploše, pěší přístup je možný z úrovně 234,80 m n.m. Bpv
z pěší promenádní cesty a od parkovišť ke vstupní hale a vertikální komunikaci.
Architektonický výraz je dán kontrastem prosklených ploch hlavní budovy a plochami
s obkladem na věži vertikální komunikace a na průčelích v 1. až 2. NP. Barevně je
uvažován kontrast modravého zbarvení s rámy a teplých tónů obkladů kamenem a
keramikou. Komunikační věž přechází do technologické nástavby se zařízeními VZDT a
náhradním zdrojem elektr. energie.
Prosklená fasáda navazuje na křídlo obytného domu, s nímž je administrativní budova
kompozičně a stavebně spojena.
V 1.NP je umístěn vstup do komunikačního prostoru z centrálního parkoviště. Dále je
umístěna v 1np trafostanice a prostory pro rozvodny VN a NN. Od 2.NP až do 7.NP
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jsou umístěny kancelářské prostory. Ve 2.NP je hlavní vstup s recepcí. Kancelářské
prostory jsou odděleny montovanými příčkami, které bude možné přemísťovat dle
požadavků nájemců, ale pouze v intencích požární zprávy. V 1.NP budou zelené
střechy. Střecha bude nepochozí. V prostoru nad komunikačním jádrem za vysokou
atikou budou umístěna vzduchotechnická zařízení a záložní zdroj.
Obvodový plášť je tvořen kombinací provětrávané fasády s obkladem a lehkého
obvodového pláště, který je tvořen rastrovou fasádou. Rastrová fasáda bude složena
s nosné konstrukce s hliníkových sloupků a paždíků s průsvitnou a neprůsvitnou výplní.
Průsvitná výplň bude tvořena tepelně izolačním dvojsklem se zrcadlovým efektem se
slunečním faktorem 0,2-0,3. Neprůsvitné výplně budou tvořeny sendvičovým panelem,
který z vnější pohledové strany bude tvořen vizuálně shodným sklem jako výplň
průsvitná, dále tepelnou izolací požadované tloušťky a vnitřním zaplechováním. Vnější
spáry bude krýt nízká systémová lišta.
Vstup do objektu je tvořen hliníkovými prosklenými dveřmi s přerušeným tepelným
mostem a výplní izolačním dvojsklem, které bude bezpečnostní. Údaje o stavebně
fyzikálních vlastnostech obvodového pláště a dalších konstrukcí budou podrobně řešeny
v dalším stupni projektové dokumentace dle ČSN 73 0540. Konstrukce budou navrženy
na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.
Objekt administrativní budovy, který je součástí souboru staveb v zóně ALDIS v Hradci
králové, má sedm nadzemních podlaží nad půdorysem cca 60 x 26 m. První nadzemní
podlaží slouží zejména pro parking osobních vozidel. Ve zbývajících nadzemních
podlažích jsou kanceláře.
Objekt je konstrukčně, a v 1. NP i dispozičně, propojen se sousedním Bytovým domem.
Nosná konstrukce bytového domu byla navržena s ohledem na architektonicko
dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní
technologii jako železobetonový monolitický skelet.
Sloupy uspořádané převážně v modulu do 7,6 x 6,8 m podporují spolu se stěnami
komunikačních jader lokálně podepřené desky konstantní tl. 250 mm. Desky mají po
obvodě ztužující obruby tvořící nadpraží okenních otvorů.
V dispozici se lokálně vyskytují i rozpony do 9,0 m (napojení na Bytový dům a zaoblený
roh objektu). Zde bude třeba využít pro nosnou stropní konstrukci parapetů po obvodě
a v místě napojení na bytový dům navrhnout trámy v chodbových příčkách. Zde je
rovněž možno navrhnout na větší rozpony předpjatou stropní konstrukci. Objekt nebude
rozdilatován. Zavětrování objektu je zajištěno stěnami, které spolupůsobí s celou
nosnou konstrukcí. Povrchy desek v garážích budou gletovány a opatřeny nátěrem,
který bude schopen překlenout aktivní trhlinky v betonu do šířky 0,4 mm.
Založení stavby je navrženo na velkoprůměrových pilotách a tenké hřibové základové
desce. Spodní stavba je navržena jako vodostavební konstrukce.
Hotel 300 lůžek
Při koncipování zastavění SZ sektoru zóny Aldis byl hotel umístěn do pozice, která
umožní:
§
§
§

bytovému domu být v koncové poloze u řeky
hotelu být dobře viděn z II. okruhu a zároveň být v poloze, která umožní pohledy
společenských prostor na panorama historického jádra města
dopravní obsluha je přehledná, napojení na pěší trasy dvěma vstupy z 1. a 2. NP.
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§
§
§

§

provoz hotelu je složen jako obvykle z pater ubytovacích pokojů a komplementu služeb a
zázemí.
ubytovací patra tvoří dispozici „U“ s výtahy a patrovou halou hledící na věže starého města.
Střecha nad společenskou částí je zelená a „U“ prostor ubytovacích pater dotváří.
ubytovací podlaží jsou kapotována bezrámovým zasklením s reflexním účinkem. Spodní část
hotelu je opatřena pevnými materiály (obklady), výrazné vertikály únikových a provozních
schodišť jsou v průčelích navrženy jako kontrastní ke sklu – kamenný obklad. Zasklená
průčelí odlehčí dojem z hmoty v sevřených prostorech stanovených regulací ÚP-Z.
vstup ze severní strany je akcentován prolomením průčelí dovnitř dispozice a osazením
zastřešení vstupu.

Hotel je navržen jako objekt o dvou podzemních a pěti nadzemních podlažích. Obě
podzemní podlaží jsou vyhrazena pro obsluhovaná garážová parkovací stání hostů
hotelu.
V prvním nadzemním podlaží jsou také umístěna garážová parkovací stání, která jsou
částečně obsluhovaná a částečně neobsluhovaná. Dále je zde situována vstupní hala
hotelu se vstupem ze severu s recepcí, kancelářemi recepce, obsluhou garáží a
úschovnou zavazadel. Na východní straně přízemí objektu jsou navrženy tři samostatné
obchodní jednotky a vjezd do garáží. Mezi obchodními jednotkami při východní fasádě a
velkoprostorovou garáží uvnitř půdorysu jsou umístěny technické místnosti strojoven
vzduchotechniky, chlazení a výměníku UT. Západní část přízemí objektu je vyhrazena
zázemí gastro provozu s příjmem a sklady potravin a šatnami kuchyňského a ostatního
personálu. Je zde také vstup pro zaměstnance hotelu.
Ve druhém nadzemním podlaží je hotelová hala, restaurace, kavárna, hotelové lobby a
lobby bar a čtyři salonky. Směrem ne jih je umístěna terasa. Ve východní části se
nachází prostory vedení hotelu, kanceláře, sklad nábytku a dětský koutek. V západní
části je umístěna kuchyně.
Třetí a čtvrté nadzemní podlaží jsou již pokojová. Na každém z těchto podlaží je 62
pokojů a dva pokoje pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále jsou
zde místnosti pro servis pokojů rozdělené dle provozu na čisté a nečisté.
Páté nadzemní podlaží je ustupující, je v něm umístěno 32 hotelových pokojů a dva
pokoje pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V ustupujících částech
směrem na jih jsou navrženy terasy.
Na střeše hotelu se počítá s umístěním dieselagregátu, vzduchotechnických jednotek a
rozvodem vzduchotechnického potrubí.
Objekt hotelu, který je součástí souboru staveb v zóně ALDIS v Hradci Králové, má pět
nadzemních podlaží nad půdorysem cca 63 x 65 m. V prvním nadzemním podlaží je
zejména umístěna vstupní hala přes dvě podlaží, kanceláře, zázemí hotelu a parking
osobních vozidel. Ve druhém nadzemním podlaží je hotelová hala, restaurace, včetně
zázemí, kuchyň a kanceláře. Ve zbývajících nadzemních podlažích jsou situovány
hotelové pokoje.
Nosná konstrukce hotelu byla navržena s ohledem na architektonicko dispoziční
řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii
jako železobetonová monolitická.
V 1.NP a 2. NP, kde je potřeba volná dispozice, je navržena skeletová konstrukce.
V pokojových podlažích se velice dobře uplatní stěnový nosný systém, kde nosné stěny
jsou mezipokojové, chodbové a obvodové.
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Přechod mezi oběma systémy je řešen ve stropu nad 2.NP přímým uložením stěn na
sloupy skeletu. Modulový systém příčných stěn je poloviční než modulový systém
sloupů skeletu podnože. Tuhá stěnová konstrukce pokojové části umožňuje přímé
uložení konstrukce na sloupy skeletu bez přídavných trámových konstrukcí.
Ve skeletové části objektu jsou sloupy uspořádány v modulu max. 9,2 x 7,8 m. Zde jsou
stropní konstrukce řešeny jako železobetonové monolitické hřibové s plochými
čtvercovými hlavicemi. Tyto jsou ekonomické a umožňují vedení instalací v obou
směrech těsně pod stropní deskou. Tloušťka desek bude 250 mm. Hlavice budou mít
celkovou výšku 500 mm.
Ve stěnové části objektu v pokojových podlažích jsou křížem vyztužené desky
podporované po obvodě stěnami navrženy tl. 160 mm.
Nad dvoupatrovou vstupní halou vynesou stropní konstrukci stěny perforované okenními
otvory ve kterých musí probíhat parapety dostatečné výšky. Strop nad vstupní halou
bude hřibový jako na většině půdorysu.
Nad patrovými halami v pokojové části objektu je s ohledem na vedení instalací
požadavek na desku konstantní tloušťky. Tato je s ohledem na krajní pole a návaznost
na tenčí desku nad pokoji navržena na rozpon 7,1 m tl. 250 mm.
Objekt nebude dilatován. Vzhledem k umístění ztužujících jader v krajích objektu bude
třeba počítat s objemovými změnami a přijmout opatření pro omezení jejích účinků na
konstrukci. Zavětrování objektu je bohatě zajištěno stěnami, které spolupůsobí s celou
nosnou konstrukcí. Povrchy desek v garážích budou gletovány a opatřeny nátěrem,
který bude schopen překlenout aktivní trhlinky v betonu do šířky 0,4 mm.
Založení stavby je navrženo na velkoprůměrových pilotách a tenké hřibové základové
desce.
Spodní stavba je navržena jako vodostavební konstrukce.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace – 2009
Dokončení realizace – 2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Královéhradecký kraj, město Hradec Králové

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení na uvedený záměr. Kácení dřevin obdobně jako trvalé odnětí ze ZPF již bylo
povoleno.
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Širší územní vztahy
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Fotodokumentace prostoru výstavby – červen 2008
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Záměr bude realizován v uvažovaném rozsahu 17 127m2 na následujících parcelách:
k.ú. Věkoše, 726583 :
313/1
313/4
313/20
313/6
313/79
313/73
313/55
313/56
313/53
313/54

– orná půda,
statutární město Hradec Králové
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
– ostatní plocha, ČR, právo MěNV Hradec Králové
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové

k.ú. Hradec Králové, 646873
:
165/2
– ostatní plocha, ČR, právo hospodařit Povodí Labe s.p. Hradec Králové
Z výše uvedených pozemků připadá na trvalý zábor ZPF 14 231 m2. Souhlas s trvalým
odnětím ze ZPF již byl vydán, jak je patrné z následujícího podkladu:
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Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb.
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou
polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena. Ochranná pásma zvláště chráněných
území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného
záměru dotčena.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším textu
jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
§
§
§

§
§

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1
kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva
elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí
plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
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a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•

•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace
anebo od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních
místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy

B.II.2. Voda
Zdrojem vody pro uvažovaný areál bude vodovodní řad ve správě a majetku firmy
Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
Etapa výstavby
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky
číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 125 l/den.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků

80

Spotřeba/os/směna [l]

10 000
3

Spotřeba vody během výstavby [m ]

3 600

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci přípojky
pro stávající obchodní centrum, případně bude pitná voda na staveniště dovážena
v PET lahvích a na staveništi budou používána pouze chemická WC. Spotřeba vody
pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na základě
požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o
nevýznamný odběr. Nároky na technologickou vodu v etapě výstavby - zejména pro
výrobu betonů a maltových směsí nebyly v etapě zpracování zadání stavby
specifikovány. Hlavní spotřeba se předpokládá u standardních dodavatelů betonů a
maltových směsí v regionu. Technologická voda bude spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na
základě požadavků hlavního dodavatele stavby.
Etapa provozu
Následující výpočet potřeby vody pro všechny objekty je proveden dle přílohy č. 12
vyhlášky 428/01 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu.
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Zásobení vodou pro sociální účely a vnitřní protipožární zajištění bude řešeno
navrženou vodovodní přípojkou napojenou na SO 05 přeložka vodovodu situovanou
západně od objektu. Napojení bude provedeno navrtávkou. Vodoměrná sestava bude
umístěna v rámci vnitřních instalací v 1.NP objektu.
Přípojka bude navržena z potrubí z PE uložena do pískového lože v otevřeném výkopu.
Nový objekt bude zásobován studenou vodou pitnou novou vodovodní přípojkou.
Vodoměrná sestava bude osazena v objektu v 1.NP u jižní fasády-viz.vodovodní
přípojka. Za vodoměrnou sestavou se rozvod bude dělit na požární a studenou vodu.
Bytový dům:
Teplá voda užitková bude připravována lokálně pro každý byt, komerční prostor
samostatně pomocí bytových stanic např. od firmy MEIBES,CETETHERM.
Hlavní ležatý rozvod studené vody bude proveden od vodoměrné sestavy pod stropem
1.NP, 2.NP do jednotlivých instalačních jader. Na patách stoupaček budou osazeny
uzávěry+vypouštění. Ze svislého vedení studené vody bude v každém bytě, komerci
vysazena odbočka a osazen uzávěr s podružným vodoměrem. Dále bude pokračovat
rozvod studené vody po bytě, komerci k jednotlivým zařizovacím předmětům a k bytové
stanici – příprava TUV, od které bude proveden rozvod teplé vody k jednotlivým
zařizovacím předmětům.
Rozvod studené, teplé vody bude proveden z plastového potrubí PN16. Studená voda
obalena izolací proti orosení, teplá voda a cirkulace obalena tepelnou izolací.
Objekt

počet osob směrné číslo
/ počet lůžek roční potřeby

Účel prostorů

3

m /os.r
Bytový dům

byty - 1+kk – 10
- 2+kk – 20
- 3+kk – 12
- 4+kk – 6
- komerce

142

specifická
potřeba

průměrná
denní spotřeba

l/os.d

m /den

56

2

450m

3

153

celková
roční spotřeba
3

m /rok
22

7952

16

72

Administrativní budova:
Teplá voda užitková bude připravována centrálně ve strojovně v 1.NP. Předpokládá se
rychloohřev s akumulací.
Hlavní ležatý rozvod studené, teplé vody a cirkulace bude proveden ze strojovny 1.NP
pod stropem 1.NP, 2.NP a dále rozveden do jednotlivých instalačních jader k
jednotlivým zařizovacím předmětům. Na patách stoupaček budou osazeny uzávěry +
vypouštění, regulační armatury.
Rozvod studené, teplé vody a cirkulace bude proveden z plastového potrubí PN16.
Studená voda obalena izolací proti orosení, teplá voda a cirkulace obalena tepelnou
izolací.
Objekt

Účel prostorů

počet osob směrné číslo
/ počet lůžek roční potřeby
3

m /os.r
Administrat.
budova

zaměstnanci (178 lidí)
2
plochy 3000 m

178

16

specifická
potřeba

průměrná
denní spotřeba

l/os.d

m /den

3

45

celková
roční spotřeba
3

m /rok
8.0

2848

Hotel 300 lůžek
Teplá voda užitková bude připravována centrálně ve strojovnách v 1.NP. Předpokládá
se rychloohřev s akumulací. V objektu budou dvě přípravy TUV, samostatná pro
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GASTRO provoz a samostatná pro hotel.
Budou provedeny dva hlavní rozvody studené, teplé vody a cirkulace. První pro
GASTRO provoz, a druhý rozvod pro samotný hotel bude proveden ze strojovny pod
stropem 1.NP, 2.NP a dále rozveden do jednotlivých instalačních jader k jednotlivým
zařizovacím předmětům. Na patách stoupaček budou osazeny uzávěry + vypouštění,
regulační armatury. Napojení jednotlivých pokojů bude přes uzávěry.
Obchodní jednotky v 1.NP budou měřeny pomocí podružných vodoměrů.
Rozvod studené, teplé vody a cirkulace bude proveden z plastového potrubí PN16.
Studená voda obalena izolací proti orosení, teplá voda a cirkulace obalena tepelnou
izolací.
Objekt

Hotel

Účel prostorů

Směrné číslo
roční potřeby
3
m /os.r
300
200

Počet osob
počet lůžek

ubytování (300lůžek)
restaurace (600jídel)

Specifická
potřeba
l/os.d
550

Průměrná
denní spotřeba
3
m /den
80

Celková
roční spotřeba
3
m /rok
30000

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu prodejny
následujících surovinových zdrojů:

a zpevněných ploch se předpokládá spotřeba

kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem těchto materiálu bude standardní těžebna dodavatelské organizace.
živičný kryt zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace.
betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce
Zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace.
betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce, vodorovné
konstrukce, střešní krytiny, dřevo, plastové výrobky, vzduchotechnická zařízení,
sanitární technika apod.
Množství těchto materiálů není známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo
řešené území.
Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším
stupni projektové přípravy.
Zemní práce

V rámci tohoto objektu budou provedeny hrubé úpravy terénu pro navrhovaný soubor
staveb. Tyto úpravy budou spočívat ve vyrovnání terénu pod obrysem všech objektů
s rozšířením cca 1,0 m na úroveň 230,20 m n.m. Bpv. Na takto vytvořenou pláň bude
provedena vrstva ze štěrkodrti v tlouštce 40 cm na úroveň 230,60 m n.m. Bpv. Tato
vrstva bude sloužit jako pilotovací rovina pro pojezd pilotovacích souprav a odvoz
vytěžené zeminy. Zemní pláň nutno hutnit, popřípadě upravit na Edef,2 = 45 Mpa, na
horní úrovni ŠD vrstvy bude nutno dosáhnout Edef,2 cca 100 Mpa. Dále v rámci HTÚ
bude proveden násyp zemního tělesa západně od bytového domu v délce cca 60 m do
28

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SOUBOR STAVEB, SZ SEKTOR ZÓNY ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

úrovně pláně budoucího chodníku podél západní fasády bytového domu. Celkové
bilance jsou patrné z následujícího přehledu:
odvozy 1.145 m3 stáv. mezideponie + 500 m3 přebytku
(400 m3 sjezd II. siln. okruh)
dovozy 3.840 m3 pro pilotovací rovinu – na stavbě nelze získat
916 m3 ornice - nelze na staveništi získat, plocha je bez kulturních vrstev
zemní práce v objemu cca 5.200 m3 mají vyrovnanou bilanci výkopů a násypů
Provoz
Suroviny

V případě předkládaného záměru se za suroviny pokládají jednotlivé druhy zboží, které
budou dováženy z hlediska zásobování jednotlivých obchodů nacházejících se
v komerčních částech objektu předkládaného záměru.
Elektrická energie:

Napájení bytového domu bude provedeno z distribučního rozvodu NN (řešen
v samostatným projektem), který bude ukončen pojistkovou rozpojovací skříní. Z této
skříně bude veden hlavní napájecí kabel (AYKY – neměřená část obvodu – kabel bude
uložen dle standardů ČEZ Distribuce a.s. tak, aby byla ztížena možnost neoprávněného
odběru), který bude smyčkově propojovat jednotlivé elektroměrové rozvaděče
(prostřednictvím tzv. houpačkových svorkovnic).
Napájení administrativní budovy bude provedeno z NN rozvaděče uživatelské
trafostanice (řešena samostatným projektem) do pojistkové skříně (instalované na vnější
stěně objektu) a dále do hlavního rozvaděče objektu RH (instalován v 1.NP).
Z rozvaděče RH budou smyčkově napájeny jednotlivé patrové rozvaděče
(prostřednictvím tzv. houpačkových svorkovnic).
Napájení uživatelské TS hotelu
bude provedeno z VN rozvaděče distribuční
trafostanice – samostatné vývodové pole VN rozvaděče. Z tohoto rozvaděče bude
položeno kabelové vedení - jednožilové kabely 35-AXEKVCE 1x120, které bude
ukončeno koncovkami na transformátoru 35/0.4kV.
Kabelové vedení VN bude uloženo dle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33
2000-5-52 a ČSN 73 6005) v pískovém loži a v kabelových chráničkách ve výkopu –
kabely jednoho proudového obvodu budou svazkovány. Místo kabelové spojky a lomy
trasy budou označeny (Ball marker).
Celkové nároky na energie dle jednotlivých objektů jsou patrné z následujícího přehledu:
Bytový dům:
Administr. budova:
Hotel 300 lůžek:

roční spotřeba = 320
roční spotřeba = 380
roční spotřeba = 1.050
celkem za rok = 1.700

MWh/rok (distribuční TS)
MWh/rok (vlastní TS)
MWh/rok (vlastní TS)
MWh/rok

Zásobování teplem
Objekt bude zásobován teplem ze soustavy Centralizovaného zásobování teplem a.s.
International Power Opatovice (CZT IPO) – větve „B“. Prostřednictvím přípojky tepla –
Horkovodní (HV) přípojky bude do objektu přivedeno teplo prostřednictvím teplonosného
média – primární horké vody.
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Místem napojení bude stávající horkovod větve „B“ 2 x DN250 soustavy CZT IPO –
potrubní vedení v klasickém kanálovém vedení (vedení ve stávajícím neprůlezném
železobetonovém PREFA kanálu) vedeném podél řeky Labe.
Bilance potřeb tepla a průtoků primární horké vody
Administrativní budova (AB)
Potřeba tepla
ZIMA
cca 490 kW
LÉTO1
cca 60 kW
LÉTO2
cca 610 kW

Teplotní spád
140/55 °C
95/35 °C
95/80 °C

∆t
85 K
60 K
15 K

Průtok
cca 4.957 kg/h
cca 860 kg/h
cca 34.968 kg/h

Bytový dům (BD)
ZIMA
LÉTO

Potřeba tepla
cca 510 kW
cca 190 kW

Teplotní spád ∆t
140/55 °C
85 K
95/35 °C
60 K

Potřeba tepla
cca 840 kW
cca 350 kW
cca 540 kW

Teplotní spád
140/55 °C
95/35 °C
95/80 °C

Průtok
cca 5.160 kg/h
cca 2.723 kg/h

Hotel (HOT)
ZIMA
LÉTO1
LÉTO2

∆t
85 K
60 K
15 K

Průtok
cca 8.498 kg/h
cca 5.016 kg/h
cca 30.955 kg/h

Zemní plyn
Jediným místem spalování zemního plynu je částečně hotelová kuchyň.
Zemní plyn – instalovaný plynový výkon:
Maximální okamžitá potřeba zemního plynu:
Předpokládaná roční spotřeba plynu

cca 100 kW
12 m3/hod
cca 7000 m3/rok

Plynovodní středotlaká přípojka bude přivedena na severní fasádu objektu, kde ve
fasádě objektu bude osazen HUP, regulátor STL/NTL a plynoměr - viz plynovodní
přípojka.
Nízkotlaký plynovod bude přiveden do prostoru kuchyně a rozveden k jednotlivým
plynovým spotřebičům. Jestliže instalovaný příkon plynových spotřebičů bude vyšší než
100 kW, bude na přívodu plynu do prostoru kuchyně zřízen automatický uzávěr, který
uzavře přívod plynu v případě výpadku nuceného větrání. Potrubí bude provedeno
z trubek ocelových se zaručenou svařitelností dle ČSN 051310. Před zakrytím bude
provedena tlaková zkouška a plynovod bude opatřen ochranným nátěrem a
zkontrolován revizním technikem. Veškeré potrubí bude uzemněno v celé trase.

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

Dopravní obsluha vychází s koncepce ÚP-Z, požární zásahové komunikace jsou
v souladu s II. změnou ÚP-Z zóny Aldis. Doprava v klidu je řešena s použitím stání pod
bytovým domem a hotelem pro odstavení vozidel k bytům a parkování hostů hotelu,
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parkování na ploše saturuje potřeby parkování pro všechny tři objekty souboru staveb.
Dopravní napojení celého souboru staveb je uvažováno z ulice Collinova.
Bilance nároků na staveništní dopravu
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno zemními pracemi, odvozem stavební suti a výkopové zeminy a dovozem
stavebních materiálů na výstavbu.
Dle předaných podkladů bude etapa zemních a betonářských prací trvat cca 3 měsíce,
což představuje cca 60 pracovních dní. Průměrně bude tedy denně realizováno 24
pohybů TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje
průměrně 2 pohyby TNA/hod (špičkově 4 pohyby TNA/hod).
Dle předaných podkladů bude etapa hlavních hrubých stavebních prací trvat cca 6
měsíců, což představuje cca 120 pracovních dní. Průměrně bude tedy denně
realizováno 14 pohybů TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby
představuje průměrně 1 pohyb TNA/hod (špičkově 3 pohyby TNA/hod).
Bilance nároků v etapě provozu
Dle podkladů předaných oznamovatelem bude záměr generovat 1034 pohybů OA za 24
hodin v rámci všech objektů v rámci předkládaného záměru. Dále zpracovatelé
oznámení předpokládají, že v rámci běžného provozu uvažovaných objektů je nezbytné
pro zásobování administrativního objektu, hotelu a bytového domu je uvažováno se 14
pohyby TNA a BUS.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Etapa výstavby

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní
techniky při provádění stavebních prací. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý rozsah
výstavby bude se jednat o krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích dle
bilancí, doložených v příslušné části předkládaného oznámení. Vzhledem k minimálním
nárokům na bilance hmot a stavebních materiálu lze liniové zdroje znečištění v etapě
výstavby označit za málo významné z hlediska ovlivnění kvality ovzduší.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat doporučení,
uvedená ve olivové části předkládaného oznámení.
Etapa provozu
Použité emisní faktory

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2011, které jsou komentovány v následující části rozptylové
studie. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní
faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na
kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02
(Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje
výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie
vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými
pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu
emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro
lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i
reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního
ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 06 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o
této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
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využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice
Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších
zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů
charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout
emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní
vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla),
poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České
republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou
v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro
vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů
v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva.
Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např.
benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované
odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou
průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a
následně bude upravován i program pro jejich výpočet.
V rámci bilance emisí bylo pracováno z hlediska liniových zdrojů emisí s emisními
faktory pro rok 2011 dle následující tabulky prezentované dle programu MEFA.
Rok 2011:
50 km/h

EURO 4
OA
LNA
TNA
BUS

NOx
0,1175
0,2350
1,4191
3,0755

Benzen
0,0019
0,0013
0,0075
0,0098

Pro pohyb automobilů v podzemním parkingu bylo pracováno s následujícími emisními
faktory (g/km):
ROK 2011:
5 km/h
sklon 14%

EURO 4
OA

NOx
0,8623

Benzen
0,0238

a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Energetické zdroje
Vzhledem ke skutečnosti, že stavební objekty budou napojeny na CZT, posuzovaný
záměr nepředstavuje žádný bodový zdroj znečištění ovzduší. Jediným místem spalování
zemního plynu je částečně hotelová kuchyň.
Předpokládaná spotřeba 7000 m3 zemního plynu pro provoz kuchyně hotelu lze označit
za malé a nevýznamné.
Technologické zdroje
Hotel
Větrání garáží je navrhováno jako podtlakové. Hnací jednotkou budou ventilátorové díly
umístěné na střeše objektu. Náhrada odvedeného vzduchu bude vlivem podtlaku
z venkovního prostoru. V prostoru garáží již bude rozvod ze čtyřhranného
pozinkovaného potrubí na kterém budou osazeny čtyřhranné vyústky a regulační klapky.
Předpokládaná dávka odváděného vzduchu je 200 m3/hodinu na jedno stání, při 140
parkovacích místech potom 28.000 m3/hod., výška zdroje 16,2 m, plochy zdroje: 3 m2.
Je uvažováno s 320 pohyby OA za 24 hodin.
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Dopravní proběh (práce) v parkovací garáži (vozometry/24 hod):
Funkce

Počet parkovacích stání

Průměrná délka obslužné smyčky pro
garáž (m)

Dopravní proběh v garážích
(vozokm/24 hod)

Administrativa

140

80

25,76

Celková roční ujetá vzdálenost činí při 365 dnech provozu 9.402 km.
Zadaným vozokilometrům a emisním faktorům pro rok 2011 odpovídají následující
bilance emisí:
NOx
-1
kg.den
0.00611

-1

parking

g.s
7.072E-05

-1

Benzen
-1
kg.den
0.0006188

-1

t. rok
0.0022302

g.s
7.162E-06

-1

t. rok
0.0002259

Administrativní objekt a bytový dům
Větrání garáží je navrhováno jako podtlakové. Hnací jednotkou budou ventilátorové díly
umístěné na střeše objektu. Náhrada odvedeného vzduchu bude vlivem podtlaku
z venkovního prostoru. V prostoru garáží již bude rozvod ze čtyřhranného
pozinkovaného potrubí na kterém budou osazeny čtyřhranné vyústky a regulační klapky.
Předpokládaná dávka odváděného vzduchu je 200 m3/hodinu na jedno stání, při 99
parkovacích místech potom 19.800 m3/hod., výška zdroje 20,2 m, plochy zdroje: 2,6 m2.
Je uvažováno s 226 pohyby ta 24 hodin.
Dopravní proběh (práce) v parkovací garáži (vozometry/24 hod):
Funkce

Počet parkovacích stání

Průměrná délka obslužné smyčky pro
garáž (m)

Dopravní proběh v garážích
(vozokm/24 hod)

Administrativa

99

65

14.69

Celková roční ujetá vzdálenost činí při 365 dnech provozu 5.362 km.
Zadaným vozokilometrům a emisním faktorům pro rok 2011 odpovídají následující
bilance emisí:
-1

parking

g.s
4.08E-05

NOx
-1
kg.den
0.003525

-1

-1

t. rok
0.0012866

g.s
4.132E-06

Benzen
-1
kg.den
0.000357

-1

t. rok
0.0001303

b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošným zdrojem v rámci uvažovaného záměru jsou uvažované výměny na
povrchových parkovištích o 77 parkovacích místech, kde je realizováno 488 pohybů OA
a 12 pohybů BUS a 2 pohyby TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného
předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze
sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2011:
Tab.: Suma emisí z volnoběhu automobilů
-1

g.s
parkoviště

0.0005618

NOx
-1
kg.den
0.0485421

-1

t. rok

0.0177179
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-1

g.s

6.133E-06

Benzen
-1
kg.den
0.0005299

-1

t. rok

0.0001934
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c) liniové zdroje znečištění ovzduší
Z hlediska změn v příspěvcích k imisní zátěži se vychází z celkové dopravní obslužnosti
hodnoceného souboru staveb, který je představován následujícími pohyby na nejbližším
komunikačním systému:
úsek 1 - ulici Collinova:
1034 pohybů OA,12 pohybů BUS a 2 pohyby TNA
úsek 2 – Akademika Bedrny sever:
738 pohybů OA, 12 pohybů BUS a 2 pohyby TNA
úsek 3 – Akademika Bedrny jih:
296 pohybů OA, 0 pohybů BUS a 0 pohyby TNA
úsek 4 – Pilnáčkova (směr k Labi):
369 pohybů OA, 6 pohybů BUS a 2 pohyby TNA
úsek 5 – Pilnáčkova (směr Buzulucká): 369 pohybů OA, 6 pohybů BUS a 0 pohybů TNA
Tab.: Emise z liniových zdrojů
Úsek komunikace
úsek 1
úsek 2
úsek 3
úsek 4
úsek 5

-1

g/m.s

4.479E-06
3.513E-06
9.661E-07
1.796E-06
1.717E-06

NOx
-1
kg/km.den
0.1612392
0.1264592
0.03478
0.0646487
0.0618105

-1

t/km. rok

0.0588523
0.0461576
0.0126947
0.0235968
0.0225608

Situace úseků je patrná z následujícího obrázku:

úsek 1

úsek 2

úsek 3

úsek 4

35

úsek 5

-1

g/m.s

5.826E-08
4.263E-08
1.562E-08
2.153E-08
2.111E-08

Benzen
-1
kg/km.den
0.0020972
0.0015348
0.0005624
0.0007749
0.0007599

-1

t/km. rok

0.0007655
0.0005602
0.0002053
0.0002828
0.0002774
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B.III.2. Odpadní vody
Celkové množství vypouštěných odpadních vod
Etapa výstavby
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby
a je vybilancována v následující tabulce:
Tab.: Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby během výstavby
Poč. pracovníků

80
3

Spotřeba vody během výstavby [m ]

3 600

Etapa provozu
V etapě provozu připadají v úvahu:
- splaškové vody
- srážkové vody

Splaškové a dešťové vody ze střechy objektu administrativní budovy budou odvodněny
navrženou kanalizací. Ta je situovaná do plochy parkoviště východně od objektu a je
napojena do koncové šachty veřejné kanalizace.
Kanalizace o profilu DN 300 je navržena z kameninových trub, revizní šachty typové
betonové.
Objekty bytového domu a hotelu jsou napojeny samostatnými kanalizačními přípojkami
přímo do stávající veřejné kanalizace.
Dešťové vody z parkovišť a manipulačních zpevněných ploch, ve kterých se mohou
vyskytovat ropné látky jsou odvodněny samostatnou dešťovou kanalizací. Ta je tvořena
jednou větví a je situovaná do navržených ploch. Bude zaústěna do revizní šachty
veřejné jednotné kanalizace v SV části zájmového území. Před napojením do
kanalizace budou nejprve vody předčištěny v navrženém odlučovači lehkých kapalin
/OLK/.
Z důvodu nedostatečné kapacity veřejné stoky bude dešťová kanalizace vybudovaná
retenční (s akumulací), ze které bude odtok regulován. Hodnota odtoku bude určena
provozovatelem kanalizace.
Kanalizace je navržena z potrubí z kameninových (nebo betonových) trub, revizní
šachty typové betonové. V revizní šachtě před OLK bude osazeno zařízení pro řízený
odtok (např. virový ventil). Odlučovač lehkých kapalin bude o příslušné velikosti dle
povoleného odtoku do veřejné kanalizace jejím provozovatelem v dalším stupni
projektové dokumentace. Pro splnění limitů kanalizačního řádu bude kvalita na odtoku
v hodnotách NEL max. 5 mg/l.
Bilance splaškových a srážkových vod
Bytový dům

Splaškové vody
Ležatý rozvod kanalizace bude proveden pod stropem garáží v 1.NP,na který budou
navazovat svislé odpady vedené v instalačních jádrech, případně stěnách a budou
odvětrány nad střechu objektu. Ležatý rozvod kanalizace bude sveden na západní
fasádu objektu do kanalizační šachty a dále kanalizační přípojkou odpadní vody
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odvodněny do venkovní kanalizace - viz kanalizační přípojka.
Do jednotlivých svislých kanalizačních odpadů bude připojeno připojovací potrubí od
zařizovacích předmětů.
Objekt bude odkanalizován gravitační kanalizací (odvodnění technických místností
v 1.NP bude provedeno přečerpáním).
Dle předpokládaného charakteru využití navrhovaného objektu budou do veřejné
kanalizační sítě vypouštěny běžné odpadní vody s parametry znečištění vyhovující
kanalizačnímu řádu veřejné kanalizace.
Srážkové vody
Hlavní střecha objektu,zelené střechy,terasy budou odvodněny vnitřními dešťovými
odpady pod strop garáží v 1.NP. Ležatý rozvod kanalizace bude sveden na západní
fasádu objektu do kanalizační šachty a dále kanalizační přípojkou odpadní vody
odvodněny do venkovní kanalizace - viz kanalizační přípojka. Střešní vtoky tepelně
izolované s nástavci dle skladeb jednotlivých střech.
Čištění vnitřní dešťové kanalizace umožní osazené čistící kusy na svislých odpadech a
ležatých kanalizačních svodech.
Rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z trub HT - systém (PPs) s gumovým
těsněním. Dešťové potrubí bude obaleno izolací proti orosení, potrubí procházející byty
bude provedeno z odhlučněného potrubí. Potrubí bude smontováno dle montážních
předpisů výrobce. Připojovací potrubí bude vedeno v předstěnách, svislé odpady
splaškové kanalizace budou vedeny v instalačních jádrech (případně ve stěnách zaplentováno), svody budou zavěšeny pod stropem 1.NP v prostoru garáží, potrubí
obaleno tepelnou izolací.
Administrativní budova:

Odvedení splaškových a dešťových vod ze střechy bude řešeno kanalizační přípojkou.
Ta začíná revizní šachtou umístěnou na východní straně objektu. Bude zaústěna do
koncové šachty navržené kanalizace SO 03 kanalizace jednotná. Kvalita vypouštěných
odpadních vod bude splňovat limity kanalizačního řádu.
Přípojka bude navržena z potrubí z trub PVC uložených do pískového lože
v otevřeném výkopu. Revizní šachta bude z betonových prefabrikátů krytá litinovým
poklopem.
Zpevněná plocha administrativní budovy, která bude sloužit jako parkoviště bude
odvodněna navrženou kanalizační přípojkou. Ta začíná revizní šachtou umístěnou na
východní straně objektu a bude zaústěna do lomové šachty navržené kanalizace SO 04
Kanalizace dešťová s OLK, kde budou vody předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
Kvalita vypouštěných odpadních vod bude splňovat limity kanalizačního řádu.
Přípojka bude navržena z potrubí z trub PVC uložených do pískového lože
v otevřeném výkopu. Revizní šachta bude z betonových prefabrikátů krytá litinovým
poklopem.
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Hotel:

Splaškové vody
Ležatý rozvod kanalizace bude proveden pod podlahou 1.NP, na který budou navazovat
svislé odpady vedené v instalačních jádrech, případně stěnách a budou odvětrány nad
střechu objektu. Ležatý rozvod kanalizace bude sveden na jižní fasádu objektu do
kanalizační šachty a dále kanalizační přípojkou odpadní vody odvodněny do venkovní
kanalizace - viz kanalizační přípojka.
Do jednotlivých svislých kanalizačních odpadů bude připojeno připojovací potrubí od
zařizovacích předmětů.
Celý objekt bude odkanalizován gravitační kanalizací.
Dle předpokládaného charakteru využití navrhovaného objektu budou do veřejné
kanalizační sítě vypouštěny běžné odpadní vody s parametry znečištění vyhovující
kanalizačnímu řádu veřejné kanalizace.
Tuková kanalizace
Tukové odpadní vody z kuchyně restauračního provozu (600 jídel) z 1.NP a 2.NP budou
vyvedeny z objektu pod podlahou 1.NP jednou tukovou kanalizační přípojkou na
západní fasádu objektu a přes lapák tuku odvodněny odpadní vody do kanalizační
přípojky na jižní fasádě objektu. Lapák tuků osazen dle ČSN EN1825. Tuková
kanalizace bude odvětrána nad střechu objektu.
Bilance produkce tukových vod (hotel-restaurace):
600 jídel
Množství tukových vod z restauračního provozu : 6.9 l/s
Jmenovitá velikost lapáku tuku NG –7.7 – dle EN1825 – navržená velikost lapáku tuku
NG 10.
Srážkové vody
Hlavní střecha objektu, terasy, zelené atrium, budou odvodněny vnitřními dešťovými
odpady pod podlahu 1.NP. Ležatý rozvod kanalizace bude sveden na jižní fasádu
objektu do kanalizační šachty a dále kanalizační přípojkou odpadní vody odvodněny do
venkovní kanalizace – viz kanalizační přípojka. Střešní vtoky tepelně izolované
s nástavci dle skladeb jednotlivých střech.
Čištění vnitřní dešťové kanalizace umožní osazené čistící kusy na svislých odpadech a
ležatých kanalizačních svodech - revizní šachty.
Rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z trub HT-systém (PPs) s gumovým
těsněním, potrubí procházející VIP prostory bude provedeno z odhlučněného potrubí.
Dešťové potrubí bude obaleno izolací proti orosení. Potrubí bude smontováno dle
montážních předpisů výrobce. Připojovací potrubí bude vedeno v předstěnách, svislé
odpady splaškové kanalizace budou vedeny v instalačních jádrech (případně ve stěnách
- zaplentováno), svody budou vedeny v zemi pod podlahou 1.NP.Potrubí uložené v zemi
KG - systém.
Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 715 mm/rok.
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Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
17 127
17 127

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
0
0
1.225
1.225

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 155 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
17 127
17 127

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Q (l/s)
0
0
26,55
26,55

Qr [m /15 minut]
0
0
23,90
23,90

Výhledový stav

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
8 707
5 178
3 242
17 127

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
5 603
2.592
232
8.427

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 155 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
8 707
5 178
3 242
17 127

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
121,46
56.19
5.03
182.68

3

Qr [m /15 minut]
109.314
50.571
4.527
164.412

Celkový nárůst odtékajícího množství dešťových vod činí 156,13/sec. Požadavkem na
řešení je zachování stávajících odtokových poměrů. Z uvedených výpočtů vyplývá, že
objem požadované retence činí cca 141 m3. V tomto smyslu je formulováno i jedno
z doporučení pro další projektovou přípravu záměru.

B.III.3. Odpady
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní výstavby,
tak i v rámci vlastního provozu.
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního
procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy
dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi
investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby
je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně
odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití
nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a
investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů
v období výstavby je uvedena v následující tabulce:
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Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

název odpadu
odpadní klest
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
odpady z odstraňování barev a laků s obsahem organických rozpouštědel
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
čistící tkanina
obaly z papíru a lepenky
obaly z plastů
obaly ze dřeva
obaly z kovů
kompozitní obaly
směs obal. materiálů
obaly od nátěrových hmot
šrot neželezných kovů
úlomky betonu
úlomky betonu znečištěné škodlivinami
stavební suť
směsný stavební a demoliční odpad
odpadní dřevo
odpadní sklo
dehtové izolace proti vlhku
asfalt bez dehtu
odpad mědi a jejich slitin
odpad hliníku
železný šrot
odpadní kabely
zemina a kameny
zemina kontaminovaná ropnými látkami
štěrk ze železničního svršku
sběrový papír
kovové předměty
směsný komunál.odpad

kategorie
O
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
N
O
O
N
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O

kód odpadu
020199
080111
080117
150110
150202
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150110
160118
170101
170106
170102
170107
170201
170202
170301
170302
170401
170402
170405
170411
170504
170503
170508
200101
200140
200301

Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke
kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu jejich
využití nebo odstranění.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu lze
očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Název odpadu a místo vzniku
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – prodejna
Papírové a lepenkové obaly – prodejna, sklad
Plastové obaly – prodejna, sklad
Dřevěné palety – sklad
Kovové obaly – prodejna, sklad
Kompozitní obaly (zbytky plastů) – prodejna, sklad
Čistící tkanina – prodejna, parkoviště
Papír a lepenka – podejna
Sklo – prodejna, administrativa
Zářivky – prodejna
Plasty – prodejna, sklad
Kovy – prodejna, sklad
Biologicky rozložitelný odpad – okolí prodejny
Směsný komunální odpad – prodejna, sklad, administrativa
Uliční smetky – okolí prodejny
Kal z odlučovačů olejů - parkoviště

Kategorie
O
O
O
O
O
O
N
O
O
N
O
O
O
O
O
N

Kód
020203
150101
150102
150103
150104
150105
150202
200101
200102
200121
200139
200140
200201
200301
200303
130502

Veškeré opravy a údržba vysokozdvižných vozíků, firemních vozidel a strojního zařízení
(vzduchotechnika, chlazení, klimatizace, vytápění) budou zajišťovány odborným
servisem na základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka, že servisní
služba zajistí vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této
servisní činnosti. Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně ve skladu
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nebezpečných odpadů. Ostatní odpad bude tříděn a shromažďován ve vyhrazených a
označených prostorách skladu. Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner
nebo popelnice na základě písemné smlouvy.
Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou opět jasně
formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat
doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu o
posuzování vlivů na životní prostředí.

B.III.4. Ostatní
Hluk, vibrace
Z hlediska akustické zátěže lze rozlišovat zdroje hluku v etapě výstavby i provozu.
Etapa výstavby
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci
práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají
konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu
výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně
používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými
technologiemi, avšak se stavbou jsou spojeny významné přepravní nároky zejména na
betony.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů
hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze
dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově
omezena. V rámci akustické studie však bylo nezbytné podrobněji vyhodnotit etapu
výstavby a umístění některých zdrojů hluku, zejména související s dopravou betonu a
jeho přemísťováním na vlastní stavbu objektů v rámci řešených objektů.
V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které
vycházejí z archivních údajů.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)
Nákladní automobily Tatra 815

Akustický
Hladina akustického tlaku ve Doba
používání
výkon
vzdálenosti r [m]
stroje
LW v dB(A)
LpAr v dB(A)
hod/den
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
8
LpA10 = 85 dB(A)
8
LpA10 = 83 dB(A)
4
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště –
4/hod

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Hladina akustického tlaku ve Doba
používání
vzdálenosti r [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
LpA10 = 79 dB(A)
8
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
LpA10 = 80 dB(A)
8
Domíchávače betonové směsi
8
Stavební míchačky (2 kusy)
LpA7 = 81 dB(A)
4
Vibrační stroj pro hutnění betonů
LpA1 = 80 dB(A)
8
Nákladní automobily Liaz s návěsem Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště –
(3 kusy)
3/hod
Typ stroje, název

Akustický
výkon
LW v dB(A)
92 dB(A)
-
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Provoz
V provozu lze odlišit stacionární, plošné a liniové zdroje emisí hluku.
Stacionární zdroje hluku:

V rámci posuzovaného záměru jsou uvažovány následující parametry
zdrojů hluku:

jednotlivých

Plošné zdroje hluku:

Realizace záměru představuje v prostoru parkoviště na povrchu celkem 488 pohybů
OA, 12 pohybů BUS a 2 pohyby TNA.
Liniové zdroje hluku:

Jak vyplývá z kapitoly oznámení „Nároky na dopravu“, realizace záměru znamená
následující vyvolané pohyby na nejbližším komunikačním systému:
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úsek 1 - ulici Collinova:
1034 pohybů OA,12 pohybů BUS a 2 pohyby TNA
úsek 2 – Akademika Bedrny sever:
738 pohybů OA, 12 pohybů BUS a 2 pohyby TNA
úsek 3 – Akademika Bedrny jih:
296 pohybů OA, 0 pohybů BUS a 0 pohyby TNA
úsek 4 – Pilnáčkova (směr k Labi):
369 pohybů OA, 6 pohybů BUS a 2 pohyby TNA
úsek 5– Pilnáčkova (směr Buzulucká): 369 pohybů OA, 6 pohybů BUS a 0 pohybů TNA
Záření
V rámci provozu předkládaného záměru nebudou osazena zařízení, která by mohla být
zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnosti vzniku havárií
Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám

Dopady na okolí
Požár
Zdrojem požární vody bude venkovní vodovod se stávajícími požárními hydranty ve
vzdálenosti do 150 m od objektu osazené minimálně DN 200.
Příjezd mobilní požární techniky je zajištěn až k nástupním plochám umístěným do 20 m
od objektu. Nástupní plochy jsou navrženy ze třech stran objektu v souladu
s ustanovením bodu d) článku 12.4.2 ČSN 73 0802“2000, to je k vedení požárního
zásahu vnější stranou objektu, zajistit přístup do požárních úseků, které jsou u
obvodové stěny s nástupní plochou.
Elektrická požární signalizace bude zřízena samostatnou ústřednou. Ve vybraných
místech budou instalovány automatické opticko kouřové popřípadě tepelné hlásiče,
které budou doplněny tlačítky. Do VZT potrubí budou instalovány vzorkovací komory
s opticko kouřovými hlásiči. Zásobování objektu požární vodou bude řešeno podle ČSN
73 0873. Potřeba požární vody pro hašení požáru bude zajištěna vnitřními a vnějšími
odběrními místy.
Detailněji problematiku možných havárií nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to je
v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na
životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů není
k dispozici vůbec – zejména sortiment prodávaného zboží, množství a objemy
skladovaného zboží nebo i charakteristika stavebních a konstrukčních materiálů, dále
údaje o nárocích na požární vodu apod. V doporučených opatřeních předkládané
dokumentace je k této problematice formulováno následující doporučení:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru

43

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SOUBOR STAVEB, SZ SEKTOR ZÓNY ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou do
dešťové kanalizace vypouštěny přes odlučovač ropných látek, lze dopad takovéto
havárie označit za lokální a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné funkčnosti
navrženého zařízení na předčištění srážkových vod.
Preventivní opatření
Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především
ve volbě bezpečné koncepce objektů a v konstrukčním a dispozičním řešením objektů
dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci odpovídajících
samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní
dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění bezpečného provozu je zpracování a
dodržování provozních předpisů. Jiná preventivní opatření vzhledem k charakteru
objektu a předpokládaným aktivitám nejsou tímto oznámením požadována.

Následná opatření
Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, vody – to je zneškodněním
jednorázových a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v plánu opatření pro
havarijní únik látek škodlivých vodám resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci
objektu není nezbytné požadovat realizaci dalších následných opatření. Na základě
uvedených skutečností lze doporučit respektování doporučení, které jsou uvedeny
v kapitole vlivů na vodu.

44

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SOUBOR STAVEB, SZ SEKTOR ZÓNY ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1.
Výčet
nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Přímo v zájmovém území stavby se nenachází žádné zvláště chráněné území podle §
14 zákona č. 114/1992 Sb. V zájmovém území se nenachází území chráněná ve smyslu
§ 3 a následujících zákona č. 114/92 Sb., jako
n významné krajinné prvky
n prvky územního systému ekologické stability
Záměr však je v bezprostředním kontaktu se skladebným prvkem ÚSES, jak je patrné
z další části oznámení, zájmové území taktéž leží v ochranné zóně územního systému
ekologické stability nadregionální úrovně biokoridoru řeky Labe.
Rovněž tak není v posuzovaném území hodnoceného záměru evidována CHOPAV.
Z hydrogeologického hlediska je řešené území stavby ovlivňováno infiltrační podzemní
vodou obsaženou v terasových písčitých propustných vrstvách. Hladina podzemní vody
je volná, s kolísající úrovní v závislosti na klimatických podmínkách.
Z hlediska hydrogeologického členění patří uvedené území do hydrogeologického
rajonu č. 112. Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Jedná se o poměrně široký pruh
sedimentů ssv. - jjz. směru podél toků Labe.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území patří do teplé, mírně suché klimatické oblasti s mírnou zimou. Základní
klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Průměrná teplota:

8,4oC
17,7oC
-2,3oC

roční
v červenci
v lednu

Počet mrazových dnů v roce:
Počet letních dnů v roce:
Převažující směry větrů:

100 – 110
50 – 60

západní
severozápadní
jihovýchodní
severovýchodní
bezvětří

19,77%
16,75%
12,60%
11,11%
6,46%

Podíl tříd stability v průběhu roku:
I.
5,96%
II.
13,17%
III.
36,39%
IV.
35,45%
V.
9,05%

Znečištění ovzduší
Imisní situace - vyhodnocení údajů
Imisní situace v Hradci Králové je trvale sledovaná monitorovacími stanicemi OHS na
třech stanovištích v centru města: náměstí Osvoboditelů, Sukovy sady a Pospíšilova
třída. Monitorovací stanice ČHMÚ je umístěna na observatoři na Novém Hradci Králové.
V následující části jsou uvedeny hodnoty imisního pozadí v ukazatelích NO2 a benzenu.
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Imisní pozadí NO2
Rok:

2007

Kraj:
Okres:

Královéhradecký
Hradec Králové

Látka:

NO2-oxid dusičitý

Jednotka:
Hodinové LV :

µg/m3
200,0

Hodinové MT :

30,0

Hodinové TE :
Roční LV :

18
40,0

Roční MT :

6,0

Hodinové hodnoty

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

Max. 19 MV VoL

50%
Max.
Kv

Datum Datum VoM

98%
Datum
Kv

138,7
94,1
Automatizovaný
měřicí program
CHLM
23.04. 01.10.

0 22,8

ZÚ
Automatizovaný 122,4
87,0
396
měřicí program
Hr.Král.CHLM
13.03. 09.08.
20965 Sukovy sady

0 24,9

HHKBA

41181

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Typ m.p.
Metoda

HHKSA

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q
Kv
Kv

X

98%
C1q C2q C3q C4q XG
Kv

S

N

SG

dv

76,6 ~ 42,7 24,4 30,6 23,7 21,6 27,4 25,7 10,40 358

0 67,0 06.02. ~

~ 47,5

85

90

91

92 23,6 1,54

2

54,8 ~ 45,1 26,6 29,4 24,9 23,3 33,4 27,7 9,37 358

0 66,0 13.03. ~

~ 49,6

86

90

92

90 26,1 1,43

4

Imisní pozadí PM10
Rok:

2007

Kraj:

Královéhradecký

Okres:
Látka:

Hradec Králové
PM10-částice PM10

Jednotka:

µg/m3

Denní LV :
Denní MT :

50,0
0,0

Denní TE :

35

Roční LV :
Roční MT :

40,0
0,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

HHKBA
41180

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

95% 50%
Max. 36 MV VoL
Kv
Kv
99.9% 98%
Datum
Datum Datum VoM
Kv
Kv
459,4 ~
62,5 21,0
89,6
44,7 27
Max.

Automatizovaný
měřicí program
RADIO
24.03. ~

ZÚ
Automatizovaný 510,0 ~
396
měřicí program
Hr.Král.TEOM
24.03. ~
20971 Sukovy sady

HHKSA

160,6 75,7 18.12. 30.03.

54,0 22,5

167,9

39,7

192,5 66,5 24.03. 21.05.
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Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
22,9 25,7 24,5 19,8 32,1 25,5 14,84 361

27 68,2

87

90

92

13 23,4 26,6 26,6
13 53,7

86

90

92 21,8 1,77

2

25,2 25,3 13,49 345
79

90 22,6 1,61 13
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Imisní pozadí benzenu
Rok:

2007

Kraj:
Okres:

Královéhradecký
Hradec Králové

Látka:

BZN-benzen

Jednotka:
Roční LV :

µg/m3
5,0

Roční MT :

3,000

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

HHKBA
200023

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

ZÚ
1679
Hr.Král.510206 Sukovy sady

HHKSV

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Max.

95% 50%
Max.
Kv
Kv

Datum

99.9% 98%
Datum
Kv
Kv

95% 50%
X1q X2q X3q X4q X
Kv
Kv

S

N

98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv

8,5 ~
Automatizovaný
měřicí program
GC-PID
18.12. ~

3,2

0,6

4,4 ~

2,7

6,4

4,1 18.12. ~

~

~~

~

~

9,1 ~

~

~ 3,4

~~

~

~ 06.07. ~

~

~

Měření VOC
GC-VOC

Roční
hodnoty

0,7 1,5 0,7 0,5
3,2

81

15

87

92

1,0 0,82 332
72 0,6 3,00 19

2,2 3,1 1,58 46
8

8

15 2,8 1,65

6

C.2.2. Voda
Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologického členění ČR patří zájmové území do hydrogeologického
rajónu č. 112 Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Jedná se o poměrně široký pruh
sedimentů ssv. – jjz. směru podél toku Labe. Na severu je ohraničen jílovickým
zlomem jižně od Jaroměře, na jihu probíhá hranice severně od Pardubic. Kvartér je
uložen na svrchnokřídových horninách, které tvoří relativně nepropustné podloží.
Vrstevný sled je charakterizován převahou písčito-jílovitých sedimentů v povrchových
polohách a mocnou vrstvou středně a hrubozrnných štěrků s písčitou výplní prakticky
v celém zbývajícím profilu. Mocnější polohy štěrkopísků jsou rozšířeny zejména na
pravém břehu Labe, jako produkce sedimentace starého labského toku (bohdanečská
brána). Dosahují mocnosti necelých 20 m.
Na kvartérní fluviální sedimenty jsou vázány významné zvodně údolních nízkých, popř. i
vyšších teras, často do sebe navzájem přecházejících. Hladina podzemní vody je volná
až mírně napjatá, obvykle v hloubce 1 – 3 m pod terénem. Propustnost je průlinová,
koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí řádu 10-4 m.s-1, s výjimkou povrchové vrstvy,
kde je daleko nižší.
K dotaci podzemních vod z atmosférických srážek dochází v celé rozloze teras, ale
holocenní pokryv značně snižuje podíl vsaku. Proud podzemní vody směřuje obecně od
okrajů rozšíření štěrkopísků k toku, v přehloubeném korytě k ose a dále v závislosti na
reliéfu podloží k místním erozním bázím.
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou patrné z následujícího obrázku:
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Hydrogeologické poměry v zájmovém území jsou determinovány údolní pozicí lokality a
výskytem dobré propustné štěrkopískové akumulace, která tvoří kvartérní HG-kolektor.
Kvartérní zvodeň je zespodu podepřena hůře propustnými křídovými horninami a svrchu
alespoň částečně zastropena méně propustnými jílovito -písčito -hlinitými povodňovými
náplavy (aluviálním náplavem a fosilními výplněmi říčních koryt). Zvodeň je z větší části
dotována břehovou infiltrací z Labe, z menší části srážkovou infiltrací na okolních
nezpevněných plochách. Zvodnění je souvislé a vzhledem ke stálé dotaci velmi vydatné.
Hladina podzemní vody je mělko pod úrovní terénu, z dosavadních údajů nutno počítat
se sezónním kolísáním v hloubce cca 1 – 1,5 m pod terénem. Kolísání hladiny
podzemní vody je převážně odvislé od stavu volné hladiny v Labi, která je stabilizována
nedalekým jezem „Hučák“. Po většinu období roku je hladina v Labi udržována na
provozní kótě Hp ~ 229,1 m n.m. Vliv Labe na HG-poměry staveniště je nesporný,
západní okraj stavby je od řeky vzdálen 30 - 40 m.
Hlubší křídová zvodeň je vázána na puklinový systém v povrchové partii slínovců.
Pukliny ve slínovci jsou netektonického původu, vzniklé rekonsolidací (odlehčení horniny
dlouhodobým snosem nadloží). Puklinový systém je nepravidelný a zpravidla
nezasahuje hlouběji než 25 m, kde se uzavírá. Propojení puklin ve slínovci s mělkou
kvartérní zvodní je pravděpodobné, jelikož mezi oběma zvodněmi lokálně chybí
mezilehlý slínový izolátor.
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Archivními geologickými průzkumy postupně prováděnými pro výstavbu v zóně Aldis
byla po několik let soustavně sledována hladiny podzemní vody (2001 – 2004), později
byl monitoring přerušen pro nezájem investorů. Výsledky monitoringu, částečně
obnoveného v r.2007 – 2008 jsou zpracovány v příslušné kapitole hydrogeologického
průzkumu, který je součástí dokumentace pro územní řízení. Na následujících řádcích
jsou statisticky vyhodnocené změřené maximální a průměrné stavy HPV platné pro
východní okraj navržené stavby hotelu (sektor 9):
Maximální hladina podzemní vody
Průměrná hladina podzemní vody

= 229,10 m n. m.
= 228,90 m n. m.

Na západním okraji stavby (sektory 10 a 11), v bezprostřední blízkosti řeky, je situace
nepoměrně složitější. Maximální hladina vody v Labi stoupne při povodni H100 = 231,60
m n. m. o cca 2,5 m nad průměrnou provozní hladinu řeky a vytvoří tlakové pole, jehož
část převezme ochranná protipovodňová hráz a část vnikne do kvartérní zvodně. Pro
stanovení průměrných a limitních údajů o úrovni HPV při tomto extrémním stavu není
dosud dostatek měřených údajů. Odborný odhad šíření tlakové vlny je naznačen v dále
uvedeném schématickém geologickém profilu.
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Povrchová voda
Hlavním tokem v území je řeka Labe, která od Hradce Králové teče směrem jižním a v
Pardubicích se obrací směrem západním. K významné změně hydrografických a
hydrologických poměrů došlo výstavbou jezu v Srnojedech. Původní koryto řeky Labe
bylo převedeno do umělého kanálu a původní řečiště se stalo ramenem, které s novým
tokem hydrologicky komunikuje.
Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo
hydrologického povodí 1-03-01-001. Labe pramení na Labské Louce v Krkonoších ve
výšce 1 384 m n.m. a státní hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. Celková
plocha povodí činí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka toku je 1 154
km, z toho v ČR 370,2 km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308 m3.s-1. Řeka již od
Jaroměře nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule. Na Labi je 18
hydrologických stanic.
Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následujícího mapového podkladu:
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C.2.3. Půda
Záměr představuje trvalé nároky na zábor ZPF, a to v celkovém rozsahu trvalého
záboru 1,4231 ha na pozemku p.č. 313/1. Záměr nepředstavuje dočasný ani trvalý
zábor PUPFL. Veškerý trvalý zábor ZPF náleží do BPEJ 35 600.
Popis BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
3 – mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6 – 70 C, s průměrným ročním úhrnem srážek
650 – 750 mm, s nižší střední pravděpodobností suchých vegetačních období (5- 15) a
s vysokou vláhovou jistotou (10)

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
56 - nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka

*)

hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
mělká
mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

Půdní mapa a půdně interpretační mapa zájmového území je patrná z následujících
obrázků:
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Ze širšího geomorfologického pohledu je zájmové území součástí pardubické kotliny
jako rozlehlé terénní sníženiny rozprostírající se podél toku Labe mezi Jaroměří a
Týncem nad Labem.
Dle geomorfologického členění náleží lokalita do provincie Česká vysočina, soustavy
Česká tabule, podsoustavy Východočeská tabule, celku Východolabská tabule,
podcelku Pardubická kotlina, okrsku Královehradecká kotlina (VIC-1C-a).
Královéhradecká kotlina se nachází v severní části Pardubické kotliny. Jedná se o
erozní kotlinu v povodí Labe, nejdolnější Úpy, Metuje a Orlice s rovinným reliéfem
středo a mladopleistocenních říčních teras a údolních niv, se sprašovými pokryvy a
závějemi, místy s pokryvy a přesypy navátých písků.
Posuzované území přísluší z regionálně-geologického hlediska k jednotce české
křídové pánve, k litofaciální oblasti labské. Předkvartérní podloží je budováno horninami
svrchno-křídového stáří. Křídové horniny jsou místy překryty rozsáhlými akumulacemi
kvartérních sedimentů fluviálního a eolitického původu.
Předkvartérní podloží je tvořeno březenským souvrstvím (střední až svrchní coniak).
Litologicky se jedná převážně o vápnité jílovce až slínovce, hnědé až hnědošedé, silně
rozpukané, ve svrchních partiích zvětralé až rozložené na vysoce plastické jíly. Mocnost
uvedeného souvrství činí téměř 200 m, celková mocnost sedimentů křídového útvaru
pak dosahuje cca 400 m. Povrchové partie křídových hornin jsou zvětralé, jílovitá eluvia
byla oddenudována.
Směrem do podloží tyto horniny přecházejí do navětralých partií, silně až středně
rozpukaných. Rozpad je polyedrický až lavicovitý. Pukliny jsou sevřené, nevyhojené, s
hnědými až rezavohnědými povlaky oxidů na plochách diskontinuit.
Kvarterní pokryv je tvořen sedimenty pleistocénu, kam jsou zařazeny fluviální a eolitické
písčité zeminy.Pleistocénní písky , písky se štěrkem a písčité štěrky vyplňují deprese
v předkvarterním reliéfu a tvoří systém teras stáří günz – donau. Fluviální sedimenty
tvoří z hlediska plošného rozsahu i z hlediska hydrogeologického nejvýznamnější
pleistocénní formaci.
Převládající výplň tvoří typicky fluviální středně až hrubozrnné písky s hlinito-jílovitou
příměsí a proměnlivým obsahem štěrků. Štěrková frakce je složena ze středně
opracovaných valounů křemene a hornin krystalinika převážně o velikosti do 3 cm. Na
rozhraní s nadložními, písčitými jíly se vyskytují četné poloopracované úlomky
přeplavených slínovců. Štěrky se koncentrují při stropu a bázi písčité polohy, střední
část je více písčitá. V píscích byly ojediněle zjištěny drobné čočky písčitých jílů a zbytky
zetlelých větví.
Nejmladší holocenní povodňové hlíny a splachové sedimenty byly zjištěny ve všech
realizovaných sondách v mocnostech od 0,9 do 3,0 m. Jsou tvořeny převážně jíly a
písčitými jíly s vložkami jílovitých písků a příměsí štěrků s hojnou organickou substancí.
Náplavové a deluviofluviální holocenní sedimenty vyplňují údolí vodotečí a mělké
deprese. Jedná se převážně o hlinité, méně písčité a štěrkovité sedimenty, v místech
opuštěných slepých ramen řek a vodních ploch charakteru hnilokalů a slatin. Pro
holocenní náplavy je typický polygenetický charakter a proměnlivá příměs organických
látek.
Výřez z geologické mapy je patrný z následujícího mapového podkladu:
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Seismicita
Podle ČSN 73 0036 seismické zatížení staveb se řešené území nachází mimo
vymezené seismické oblasti ČR.
Průzkum znečištění
Vzhledem ke skutečnosti, že povrch terénu na lokalitě je nesouvisle upravený
antropogenními navážkami, bylo rozhodnuto provést základní průzkum možného
znečištění deponovaného materiálu a případného vlivu jejich dlouhodobého uložení na
kvalitu podzemní vody v lokalitě:
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C.2.5. Fauna a flora
Biogeograficky náleží zájmové území k severní části bioregionu 1.8 Pardubického
(protažení kolem Labe na sever - Culek a kol. ed., 1995). Plocha bioregionu leží
v termofytiku a zabírá značnou část fytogeografického okresu 15. Východní Polabí –
zde fytogeografický podokres 15b. Hradecké Polabí.
Zájmové území tvoří doposud nezastavěná enkláva jižně od městského okruhu nad
levým břehem Labe, převážně tvořená ruderalizovanými až ruderálními stanovišti,
místně na navážkách v různém stadiu ruderální sukcese, místně i s enklávami
srážkových vod (v době průzkumu většinově již vyschlé, indikace podle rostlin /pouze
v zaberaněné části plochy
u T.Mobile východně od staveniště je lokalizována
souvislejší sekundární vodní plocha/). Zájmové území výstavby je místně přerostlé
náletovými dřevinami, v západní části s návazností na kompaktnější porosty směrem k
Labi. Přírodní prostředí zájmové lokality a její bezprostřední okolí lze tedy považovat
za antropogenně ovlivněné a celkově zcela pozměněné lidskou činností (jedná se o
urbanizované území města).
Fauna
V rámci biologických průzkumů v období červen – září 2008 byly použity běžné metody
nedestruktivního kvalitativního průzkumu, spojené s pochůzkami po zájmovém území a
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občasným sledováním lokality „v klidu“, celkem byly provedeny tři terénní pochůzky
(17.6., 10.8., 23.9). Nebyl tak s ohledem na dobu zadání prací na oznámení řešen jarní
aspekt, který by mohl přinést informace k případnému využívání dočasných vodních
plošek (či větší vodní plochy východně) např. obojživelníky.
Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním, případně akusticky, zástupci
obojživelníků a plazů nebyli registrováni.
Kvalitativní průzkum zástupců skupin bezobratlých, především hmyzu, byl jednak
prováděn sběrem pod kameny, dřevy a jinými položenými materiály, jednak sběrem a
pozorováním na listech a květech rostlin a dřevin, včetně smýkání a sklepávání.
Orientačně byly prosloveny cedníkem i okraje větší vodní plochy u T-Mobile.
Většinově na ploše navrhovaného areálu převládají běžné druhy živočichů otevřené až
polootevřené krajiny, vázané spíše na xerofytní lada a ruderalizované bylinotravní
porosty, dále byly zjištěny druhy vázané na doprovodné porosty dřevin. Překvapením je
absence výskytu teplomilných druhů plazů, kdy ani při jedné z celkem 5ti pochůzek
nebyli zástupci této třídy dokladováni.
Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a
označením kategorie ochrany ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve
znění vyhl. č. 175/2006 Sb.):
§§§ - kriticky ohrožený druh
§§ - silně ohrožený druh
§ - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).
Výsledky zoologického průzkumu z provedených terénních šetření lze shrnout
následovně:
•
•

•
•
•
-

Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), krtek obecný (Talpa europaea), potkan (Rattus norvegicus),
zajíc polní (Lepus europaeus), kočka domácí (Felis domestica), v porostech západně myšice
(Apodemus sp.),
Ptáci: rehek domácí (Phoenicurus ochruros), konipas bílý (Motacilla alba), vrabec domácí (Passer
domesticus),strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konopka
obecná (Carduelis cannabina), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), zvonek zelený (Carduelis
cannabina), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (T. pilaris), sýkora koňadra (Parus major), s.
modřinka (P. coreuleus), holub domácí (Columba livia f. domestica), h. hřivnáč (Columba
palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), p.
černohlavá (S. atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita), b. větší (P. trochilus), brhlík
lesní (Sitta europaea), straka obecná (Pica pica), přelety poštolky obecné (Falco tinnunculus), rorýse
obecného (Apus apus-§), jiřičky obecné (Delichon urbius).
Plazi: zástupci třídy průzkumy nezjištěni, průzkum na výskyt ještěrky obecné negativní
Obojživelníci: v řešeném území a okolí zástupci třídy nezastiženi
Hmyz:
brouci – střevlíčci Calathus fuscipes, Agonum assimile, A. dorsale, Pterostichus melanarius,
Poecilus cupreus, kvapníci Harpalus affinis, Amara familiaris; drabčíci rodu Philontus, mrchožrouti
Aclypea opaca, Phosphuga atrata; z listorohých čeledí listokaz zahradní (Phylloperta horticola),
zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), místně na květech zlatohlávek Oxythyrea funesta -§, chroustek
letní (Rhizothrogus solstitialis); z kovaříků kovařík šedý (Agrypnus murinus), kovaříci Agriotes
lineatus, A. obscurus, Athous vittatus; z krasců krasec Anthaxia nitidula, na jívách krasci rodu
Trachys; z páteříčků páteříček sněhový (Cantharis fusca), p.obecný (C. rustica), p. černavý (C.
nigricans), páteříček žlutý (Rhagonycha fulva), páteříčci rodu Malthinus, bradavičník Malachius
bipustulatus; z mandelinek mandelinka topolová (Melasoma populi), m. bramborová (Leptinotarsa
decemlineata), mandelinky rodu Gastrophysa, na jívách mandelinky rodu Phytodecta, dále dřepčíci
rodu Phyllotreta, vrbaři rodu Clytra, dřepčíci rodu Phyllotreta, krytohlavové rodu Cryptocephalus (C.
sericeus, C. violaceus), kohoutci rodu Lema; z nosatců lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus
ligustici), diviznáčci rodu Cionus, listohlodi rodu Sitona, zobonoska březová (Deporaus betulae), z.
topolová (Byctiscus populi), nosatec Curculio glandium, krytonosci rodu Ceutorhynchus, nosatčíci

65

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SOUBOR STAVEB, SZ SEKTOR ZÓNY ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

-

-

•

rodu Apion; z tesaříků na květech tesařík černošpičký (Strangalia melanura); z dalších skupin
malinovníci rodu Byturus, slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s. dvojtečné (Adalia
bipunctata), slunečko Psyllobora vigitinduopunctata; rušníci rodu Anthrenus, pestrokrovečník včelový
(Trichodes apiarius), kožojed skvrnitý (Attagenus pelio), blýskáčci rodu Meligethes, stehenáči rodu
Oedemera aj.; ve vodě u T-Mobile potápníci rodu Agabus, vírníci rodu Gyrinus
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia
levana), b. bodláková (Vanessa cardui), b. admirál (Vanessa atalanta), perleťovec menší (Issoria
lathonia); žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale), bělásek zelný
(Pieris brassicae), b. řepkový (P.napi), b. řepový (P. rapae); ohniváček černokřídlý (Lycaena
phlaeas), modrásek jehlicový (Polyommatus icarus); okáč poháňkový (Coenonympha pampilus),
o.luční (Maniola jurtina); v červenci přelet otakárka fenyklového (Papilio machaon-§); z můrovitých
můra gamma (Plusia gamma) osenice rodu Scottia, kovolesklec šedivkový (Diachrysia chrysitis),
kukléřky rodu Cucullia; z píďalek zejkovec hluchavkový (Pseudopanthera macularia), kropenatec
jetelový (Chiasmia clathrata); z dalších skupin přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa), lišaj
vrbkový (Deilephila elpenor), dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum) aj.
blanokřídlí – včela medonosná (Apis mellifera), chluponožky rodu Dasypoda, vosy rodu Vespula (V.
germanica, V. rufa), vosíci rodu Polistes, čmelák zemní (Bombus terrestris - §), č. skalní (B.
lapidarius-§),zlatěnky rodu Chrysis, dále pilatky rodu Tenthredo, mravenci rodů Lasius a Myrmica;
žlabatka růžová (Diplolepis rosae) lumci rodu Ophion aj.
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, tiplice rodu Tipula, bzučivky rodu
Calliphora, a Lucillia, masařky rodu Sarcophaga aj.
ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), k. zelná (Eurydema oleraceum), vroubenky rodu
Coreus, klopušky rodů Orthops, Adelphocoris, zákeřnice červená (Rhinocoris iracundus), ve vodě u
T-Mobile znakoplavky rodu Notonecta, klešťanky rodu Corixa aj.
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodů Chortippus, Stenobothrus, místy
i Omocestus,
stejnokřídlí – křísci rodu Psammotettix , pěnodějky rodu Cercopis,
toulice kopřivová (Orthesia
urticae), mšice rodu Brevicoryne aj.
vážky – vážka rudá (Sympetrum sanquineum), u vody u T.Mobile v. ploská (Libellulla depressa),
šidélko páskované (coenonympha pampilus)
z ostatních bezobratlých z pavouků např. slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, běžníci rodu Misumena,
z mnohonožek svinule rodu Glomeris, ze stonožek stonožky rodu Lithobius, z korýšů stínky rodu Oniscus, z plžů
páskovky rodu Cepaea, místy hlemýžď zahradní (Helix pomatia), plzáci rodu Arion aj.

Ochranářsky významné druhy
V rámci provedeného zoologického průzkumu byly zjištěny následující zvláště chráněné
druhy:
Kriticky ohrožené druhy:
Na uvedené lokalitě nebyly žádné druhy živočichů této kategorie dokladovány.
Silně ohrožené druhy:
Na uvedené lokalitě nebyly žádné druhy živočichů této kategorie dokladovány.
Ohrožené druhy:
Rorýs obecný (Apus apus)
Do prostoru nad zájmovým územím záměru zaletuje lovit. Zájmové území postrádá prostory vhodné
k reprodukci druhu, nedochází k rušení žádného objektu, vhodného pro hnízdění.

Zlatohlávek Oxythyrea funesta
Registrovány sporadičtější výskyty na květech. Imaga jsou velice mobilní i na větší vzdálenosti, vesměs
potravní výskyty, možný vývoj i v zájmovém území na kořenech trav; druh je v ČR obecně silně na
vzestupu a je uvažováno jej vyřadit z kategorie zvláště chráněných druhů .

Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
Zjištěn v červenci přelet 1 ex., i přes přítomnost možných živných rostlin v zájmovém území housenky
nenalezeny

Čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terrestris)
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Oba výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference
výskytu. V zájmovém území lze v přechodových plochách a mozaice ruderálních stanovišť předpokládat i
zakládání hnízd, pro č. zemního je charakteristické zakládání hnízd v opuštěných norách hlodavců nebo
hmyzožravců. Přesto je vhodné skrývky pro přípravu území časovat mimo reprodukční období.

Byly zjištěny většinově zástupci běžných druhů a skupin, území nepředstavuje
s ohledem na míru antropogenního narušení a přechodový sukcesní charakter prostory
pro trvalé výskyty zvláště chráněných druhů živočichů.
Pozn.: Zoologický průzkum odpovídá stavu lokality v jarním a letním aspektu roku 2008.
Aktuální stav lokality odpovídá situaci prezentované fotodokumentací v popisné části
týkající se prvků dřevin rostoucích mimo les.
Flora
Geobotanická charakteristika lokality
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) jilmové doubravy
(Querco - Ulmetum), vegetační stupeň dle Skalického 1988 planární
Botanický průzkum byl proveden dne 21.6.2008. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 202
druhů cévnatých rostlin včetně dřevin.
Popis lokality
Lokalita se nachází na ploše v blízkosti centra Aldis v Hradci Králové. Jde o ruderální
plochu s nálety dřevin a periodickými loužemi, ze strany od Labe a silnice obklopené
vysokými dřevinami s převažujícím javorem mléčem. Vegetačně je lokalita velmi bohatá,
neboť se zde vedle suchomilných rostlin vyskytují i druhy mokřadní a vzhledem k
narušování půdního povrchu i množství druhů ruderálních a plevelných.
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek

[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující
pozornost" - méně ohrožené
Acer negundo L. - javor jasanolistý +
Acer platanoides L. - javor mléč (+)
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Agrostis capillaris L. - psineček tenký
Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Alisma plantago-aquatica L. - žabník jitrocelový
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský
Alopecurus aequalis Sobol. - psárka vodní
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+)
Anthoxanthum odoratum L. - tomka vonná
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Apera spica-venti (L.)P.B. - chundelka metlice
Arctium lappa L. - lopuch větší
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Arctium x ambiguum (Čelak.)G.Beck (=A.lappa x tomentosum) - lopuch větší x plstnatý
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
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Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá +
Ballota nigra L. - měrnice černá
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná
Betula pendula Roth - bříza bělokorá
Brassica napus L. - brukev řepka ++
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký
Bromus tectorum L. - sveřep střešní
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný
Carex vulpina L. - ostřice liščí
Carum carvi L. - kmín kořenný (+)
Cerastium glutinosum Fries - rožec lepkavý
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Cichorium intybus L. - čekanka obecná
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Clematis vitalba L. - plamének plotní +
Consolida regalis S.F.Gray - ostrožka stračka
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Daucus carota L. - mrkev obecná
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnatá
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+)
Echium vulgare L. - hadinec obecný
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá +
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá
Epilobium lamyi F.W.Schultz - vrbovka Lamyova
Epilobium tetragonum L. - vrbovka čtyřhranná
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Eragrostis minor Host - milička menší
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý
Festuca brevipila Tracey - kostřava drsnolistá
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý
Fumaria officinalis L. s.l. - zemědým lékařský
Fumaria vaillantii Loisel. - zemědým Vaillantův
Galeopsis tetrahit L. - konopice polní
Galium album Mill. - svízel bílý
Galium aparine L. - svízel přítula
Galium palustre L. s.l. - svízel bahenní
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký
Geum urbanum L. - kuklík městský
Glechoma hederacea L. - popenec obecný
Gnaphalium uliginosum L. - protěž bažinná
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný
Holcus lanatus L. - medyněk vlnatý
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý
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Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Juncus articulatus L. - sítina článkovaná
Juncus bufonius L. agg. - sítina žabí
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá
Juncus tenuis Willd. - sítina tenká +
Knautia arvensis (L.)Coulter - chrastavec rolní
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Lamium album L. - hluchavka bílá
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová
Lapsana communis L. - kapustka obecná
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+)
Lycopus europaeus L. - karbinec evropský
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková
Lysimachia vulgaris L. - vrbina obecná
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý
Medicago lupulina L. - tolice dětelová
Medicago sativa L. - tolice setá +
Melilotus albus Med. - komonice bílá
Melilotus officinalis (L.)Pallas - komonice lékařská
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní
Odontites vernus (Bellardi)Dum. s.l. - zdravínek jarní
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá +
Oxalis fontana Bunge - šťavel evropský +
Papaver rhoeas L. - mák vlčí
Pastinaca sativa L. - pastinák setý
Persicaria amphibia (L.)Delarbre - rdesno obojživelné
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre subsp.pallida (With.)Á.Löve - rdesno blešník bledé
Persicaria maculosa S.F.Gray - rdesno červivec
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá
Phleum bertolonii DC. - bojínek hlíznatý (+)
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+)
Phragmites australis (Cav.)Steud. - rákos obecný
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Plantago uliginosa F.W.Schmidt - jitrocel chudokvětý
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+)
Poa annua L. - lipnice roční
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Poa nemoralis L. - lipnice hajní
Poa palustris L. - lipnice bahenní (+)
Poa palustris L. subsp.xerotica Chrtek et Jirásek - lipnice bahenní suchobytná
Poa pratensis L. - lipnice luční (+)
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+)
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný
Polygonum aviculare L. - truskavec ptačí
Populus alba L. - topol bílý (linda) +
Populus nigra L. agg. - topol černý (+)
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Populus tremula L. - topol osika
Potentilla anserina L. - mochna husí
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná
Potentilla reptans L. - mochna plazivá
Potentilla supina L. - mochna poléhavá
Prunus padus L. - střemcha obecná
Quercus robur L. - dub letní (+)
Quercus rubra L. - dub červený +
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Ranunculus sceleratus L. - pryskyřník lítý
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát +
Rorippa palustris (L.)Besser - rukev bažinná
Rosa canina L. - růže šípková
Rumex acetosella L. agg. - šťovík menší
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý
Sagina procumbens L. - úrazník poléhavý
Salix caprea L. - vrba jíva (+)
Salix fragilis L. - vrba křehká (+)
Salix purpurea L. - vrba nachová (+)
Salix viminalis L. - vrba košíkářská (+)
Salix x rubens Schrank (=S.alba x fragilis) - vrba bílá x křehká
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá
Senecio vulgaris L. - starček obecný
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná
Sinapis arvensis L. - hořčice polní +
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův +
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský +
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Sonchus asper (L.)Hill - mléč drsný
Sparganium erectum L. s.l. - zevar vzpřímený
Spergularia rubra (L.)J.Presl et C.Presl - kuřinka červená
Spiraea vanhouttei (Briot)Zabel - tavolník Van Houtteův ++
Stellaria graminea L. - ptačinec trávolistý
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Symphytum officinale L. - kostival lékařský
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Thlaspi arvense L. - penízek rolní
Trifolium dubium Sibth. - jetel pochybný
Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý +
Trifolium pratense L. - jetel luční (+)
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý
Tussilago farfara L. - podběl léčivý
Typha latifolia L. - orobinec širolistý
Ulmus laevis Pallas - jilm vaz (+) [C4a]
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá
Veronica anagallis-aquatica L. - rozrazil drchničkovitý
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek
Veronica persica Poiret - rozrazil perský +
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Veronica serpyllifolia L. - rozrazil douškolistý
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý
Vicia cracca L. - vikev ptačí
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray - vikev chlupatá
Vicia sepium L. - vikev plotní
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná
Vicia villosa Roth subsp.varia (Host)Corb. - vikev huňatá olysalá
Viola arvensis Murray - violka rolní
Viola odorata L. - violka vonná +
Virga strigosa (R.et Sch.)Holub - štětička větší +

Ochranářsky významné druhy
Ulmus laevis Pallas - jilm vaz (+) [C4a]

Na okraji břehového porostu je jeden vzrostlý strom a několik mladších exemplářů. Tyto
porosty však nebudou stavbou dotčeny.
Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 202 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. a pouze jeden druh obsažený v Červeném seznamu
cévnatých rostlin České republiky v kategorii "druh vyžadující pozornost", rostoucí na
okraji dotčeného území.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky.
Pozn.: Botanický průzkum odpovídá stavu lokality v jarním a letním aspektu roku 2008.
Aktuální stav lokality odpovídá situaci prezentované fotodokumentací v popisné části
týkající se prvků dřevin rostoucích mimo les.
Prvky dřevin rostoucích mimo les
V lokalitě určené k rozšíření obchodního centra se nenacházel žádný památný strom ve
smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů ani sadovnicky význačnější jedinci dřevin nebo skupiny stromů, jak dokládá
provedený dendrologický průzkum (viz dále).
Dendrologický průzkum v lokalitě Hradec Králové – Věkoše byl zpracován na základě
objednávky projekčního atelieru Ing. arch. Jiřího Háce. Jako podklad pro zpracování
sloužila situace v měřítku 1:500 se zakresleným obvodem řešeného území. Uvedená
parcela je v majetku Statutárního města Hradec Králové a má kulturu orná půda.
Dendrologický průzkum byl vypracován Ing. Janou Kulhánkovou, autorizovanou
zahradní a krajinnou architektkou.
Do inventarizace nebylo zahrnuto stromořadí dubů na Labské promenádě, neboť
v žádném případě nebude uvažovanou stavbou multifunkčního zařízení dotčeno.
Inventarizace porostů byla provedena 5.8.2008.
Sadovnické hodnocení porostů bylo provedeno dle Machovce.
Všechny stromy v řešené lokalitě byly v rámci terénního průzkumu inventarizovány a
byla určena jejich sadovnická hodnota.
Porosty byly zařazeny do kategorie I – V a ohodnoceny 5 – 1 bodem.
5 bodů – př 5 bodů - představuje absolutně zdravé, nepoškozené, plně rozvinuté
dřeviny charakteristického habitatu – v řešeném území se takové nevyskytují
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4 body – zdravé
4 body – zdravé dřeviny typického tvaru, nepatrně narušené nebo
poškozené, plně rozvinuté
3 body – dřeviny 3 body – dřeviny zdravé nebo mírně proschlé, bez chorob a škůdců.
Tvarově i podstatně odlišné od typu
2 body – dřeviny
neperspektivní

2 body – dřeviny značně poškozené, vysoko větvené,

zcela

1 bod - dřevin
1 bod - dřeviny velmi silně poškozené, velmi silně napadené
nemocemi, ohrožující okolí. Takto označené porosty jsou určené k likvidaci stejně jako
většina porostů označených dvěma body.
Dále byly u stromů sledovány průměry kmenů a korun a jejich výška, u keřových skupin
jejich plocha.
Na základě uvedeného terénního průzkumu, kategorizace a inventarizace porostů byl
proveden výpočet jejích celospolečenské hodnoty dle metodiky Českého ústavu
ochrany přírody (AOPK ČR) Praha – Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les.
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Fotodokumentace prvků dřevin rostoucích mimo les - jaro, léto 2008:

V rámci předprojektové přípravy požádal projektant záměru o vyjádření Magistrát města
Hradec Králové, odbor životního prostředí. Toto vyjádření je doloženo v následujícím
podkladu:
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Na základě vyjádření oddělení ochrany přírody doložil oznamovatel následující
podklady:
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Na základě výše uvedeného upřesnění upravil odbor životního prostředí své vyjádření
na konci svého vyjádření následovně:
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S ohledem na již dříve uvedené skutečnosti bylo vydáno následující rozhodnutí:
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V mimovegetačním období jara 2009 bylo kácení prvků dřevin rostoucích mimo les
provedeno. Aktuální situace na lokalitě po vykácení povolených dřevin je patrná
z následující fotodokumentace:
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Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Lokalita není zvláště chráněným územím ve smyslu ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb.,
přechodně chráněnou plochou (§13 téhož zákona) ani evropsky významnou lokalitou
nebo ptačí oblastí ve smyslu § 45a a § 45e cit. zákona.
Území přírodních parků
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky
Zájmové území nemá charakter významného krajinného prvku (v tomto smyslu funkční
nivy ve smyslu dikce ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. s ohledem na míru
urbanizace a úpravy toku ve městě). Zpracovatelskému týmu oznámení není známa
okolnost, že by některé segmenty zájmového území nebo v okolí byly registrovaným
významným krajinným prvkem ve smyslu ust. § 6 téhož zákona.

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Zájmové území je součástí nadregionálního biokoridoru K 73 Bohdaneč – Vysoké
Chvojno (osy nivní a vodní) podél Labe ve smyslu, tzv. koridorového efektu, z něhož
vyplývá, že všechny významné ekopozitivní krajinné segmenty (tj. skladebné prvky
regionálního a místního ÚSES, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a
další evidované hodnotné lokality a plochy s vyšším stupněm ekologické stability) jsou
chápány jako součást NRBK (zde by jí mohly být hodnotnější porosty podél levého
břehu Labe).
Nejbližším prvkem územního systému ekologické stability charakteru regionálního
biokoridoru je řeka Labe (osa regionálního biokoridoru RK 1266 k vymezení) západně
od zájmového území (obojí dle ÚTP NR – R ÚSES ČR, zpracovatel Společnost pro
životní prostředí Brno, 1995).
Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability krajiny je patrný
z následujícího mapového podkladu:
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Lokální územní systém ekologické stability je dokladován následujícím podkladem
(Šimůnková a kol., 1994) :
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Zájmové území se tedy nachází jižně od polohy lokálního biokoridoru podél Piletického
potoka, odděleno Gočárovým okruhem.
Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
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a krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině.
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná silně urbanizovaná struktura
městského organismu, takže není podle standardních metodik podstata krajinného rázu
pro daný případ zcela uchopitelná. Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že
je navrhován právě do výrazně urbanizovaného širšího území, s převládajícím
pozměněným rázem ve vazbě na okolní sídelní zástavbu včetně dopravních staveb a
komerční areály navazující na zájmové území východně a jižně. Jednotlivé
charakteristiky krajinného rázu v kontextu jejich charakterizace je proto obtížná,
s určitou rezervou lze pouze za určující znak přírodní charakteristiky dotčeného
krajinného prostoru pokládat vegetační doprovod podél levého břehu Labe lemující
západní část zájmového území je jinak výrazně antropogenně přeměněno. Poněvadž
jde o dostavbu uvnitř relativně uzavřené enklávy mezi ulicemi, řekou Orlicí a okolní
zástavbou, není provedeno bližší vyhodnocení parametrů krajinného rázu.
C.2.7. Ostatní charakteristiky
Charakter městské čtvrti

Zájmové území je možno pokládat za výrazně urbanizovanou krajinu, obsahující sídelní
zástavbu a výrazný podíl infrastrukturních prvků, vizuálně určujících právě urbanizovaný
charakter - okružní vícepruhová komunikace, městské komunikace, zástavby
obchodních a průmyslových areálů v těsné blízkosti zájmového území. S ohledem na
výše uvedené aspekty je rekreační potenciál území možno pokládat za nulový, s
výjimkou možnosti občasných procházek. Obytná funkce území je prakticky vyloučena.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

Záměr se nachází zcela mimo polohu zvláště chráněných území přírody, žádná ZCHÚ
nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Zájmové území nemá charakter významného krajinného prvku (v tomto smyslu funkční
nivy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) ani není registrovaným
významným krajinným prvkem ve smyslu ust. § 6 téhož zákona.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou
zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných
surovin nebo mimo tuto Bilanci.

93

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SOUBOR STAVEB, SZ SEKTOR ZÓNY ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro
územní řízení.
Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem města Hradec Králové (viz příloha
předkládaného oznámení).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a
vratnosti)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních prací je poměrně významný, a proto nelze vyloučit, že etapa
výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody pro obyvatele
nejbližších objektů obytné zástavby. Případnou sekundární prašnost lze technicky
eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby.
Na úrovni předkládaného oznámení sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku,
objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu
výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Z hlediska etapy výstavby jsou proto
formulována pro další projektovou přípravu následující doporučení:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
Provoz - znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny technologické bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší
související s etapou provozu. Vzhledem ke skutečnosti, že jediným zdrojem emisí
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ovlivňujícím imisní zátěž je doprava, je vyhodnocen pouze příspěvek záměru k imisní
zátěži zájmového území.
Výpočet byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2006. Výpočet byl
proveden pro NO2 a benzen jako charakteristické polutanty z dopravy. Sekundární
prašnost nelze s dostatečnou vypovídací schopností kvantifikovat, je řešena v rámci
doporučení v předcházejících navržených opatřeních.
Zjištěné výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující sumarizační tabulce (v µg.m-3) :
Varianta

Příspěvek záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Výpočtová síť
min
min
0,000842
0,021065
0,030477
0,282946
0,000079
0,002675

Výpočtová síť
max
max
0,003938
0,006563
0,055769
0,060305
0,000459
0,000780

Z vyhodnocených výsledků výpočtů vyplývá, že příspěvky k imisní zátěži v etapě
provozu lze označit za malé a nevýznamné.
Provoz – akustická situace

Samostatnou přílohou předkládaného oznámení je hluková studie, která vyhodnocuje
provoz posuzovaného záměru z hlediska akustické situace v zájmovém území.
Z hlukové studie vyplývá, že imisní hladiny akustického tlaku A v posuzovaných bodech
venkovního prostoru, jejichž zdrojem je provoz stacionárních zdrojů hluku (chlazení,
VZT), parkovacích ploch a obslužných komunikací nezaručují splnění hlukového limitu
pro noční dobu. Z tohoto důvodu byl proveden rozbor příspěvků jednotlivých zdrojů
k celkovému hluku a byly stanoveny podmínky pro provoz dominantního zdroje, kterým
je chladící věž na střeše hotelu tak, aby v chráněném venkovním prostoru stavby
bytového domu byl noční hygienický limit hluku dodržen.
Souhrnný přehled zdrojů působících na objektech navrženého souboru v noční době je
uveden v následující tabulce. Výkon chlazení hotelu bude v noční době redukován tak,
aby chladící věž vykazovala hladinu akustického tlaku A v 5 m maximálně 65 dB.
Hluková studie dále řeší problematiku hluku ze zdrojů uvnitř staveb. Tato problematika
není předmětem hodnocení v rámci procesu EIA, avšak je náplní další projektové
přípravy záměru. Protože jsou však patrná určitá doporučení vyplývající z výsledků
výpočtů, jsou tato zapracována do doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
Ve vztahu k hlukové zátěži jsou proto formulována následující doporučení:
•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování nové hlukové
studie s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne
orgán ochrany veřejného zdraví

•

výkon chlazení hotelu bude v noční době redukován tak, aby chladící věž vykazovala hladinu
akustického tlaku A v 5 m maximálně 65 dB

•

před zahájením užívání stavby provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou
osobou z pozemní dopravy a ze stacionárních zdrojů v chráněném vnitřním prostoru staveb ve
vybraných chráněných místnostech bytového domu a hotelu v denní a noční době; podkladem
pro technické řešení bude akustická studie vypracovaná v listopadu 2008 (I. Janáčková,
zakázka č. 18 – 08)

•

v období vhodných klimatických podmínek realizovat měření výsledné akustické situace u
zvolených výpočtových bodů po uvedení záměru do provozu (výběr výpočtových bodů
konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví na základě výsledků zpracované akustické
studie a měření počáteční akustické situace v zájmovém území)
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Ve vztahu k vyhodnocení hlukové situace zájmového území bylo vydáno následující
souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví:
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Havarijní stavy
Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku
havárií výrazně eliminovat. Všeobecně riziko havarijních stavů představuje únik látek
škodlivých vodám, které je řešeno příslušným doporučením formulovaným
předkládaným oznámením. Obdobně tomu je i z hledisek rizik souvisejících se vznikem
požáru.
Únik škodlivých látek
Za havarijní únik látek škodlivých vodám je třeba považovat např. únik pohonných hmot
nebo oleje z dopravních prostředků. Pro zamezení vniknutí těchto látek do půdy a vody
budou rozmístěny příslušné vhodné zásahové prostředky. Konkrétní pracovní postupy
při likvidaci těchto havarijních stavů a specifikace a rozmístění zásahových prostředků
budou uvedeny v materiálu "Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod".
Pro eliminaci rizika úniku látek škodlivých vodám doporučují zpracovatelé dokumentace
v příslušné kapitole odpovídající doporučení.
Hodnocení zdravotních rizik
Vzhledem k charakteru záměru a jeho situování a vzhledem k nevýznamným změnám
souvisejícím s predikovaným navýšením dopravy není nezbytné na úrovni oznámení
v rozsahu přílohy č.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provádět
hodnocení zdravotních rizik.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr má pozitivní vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu, protože
vytváří několik nových pracovních míst v rámci uvažovaného záměru.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění
obyvatelstva.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby ani
provozu očekávány.
Narušení faktorů pohody

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, který se
nachází v těsné blízkosti obytné zástavby. Lze proto konstatovat, že během výstavby
ani provozu mohou a budou faktory pohody narušeny, což lze částečně kompenzovat
respektováním podmínek navržených předloženým oznámením.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Záměr představuje z hlediska vyhodnocení imisní zátěže bodové, plošné a liniové zdroje
znečištění ovzduší, související s posuzovaným záměrem. Z hlediska vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení příspěvků uvažovaného
záměru ve zvolené výpočtové síti, přičemž toto vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži
bylo provedeno pro NO2 a benzen jako charakteristické látky související s dopravou.
Vyhodnocení imisní zátěže

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2143/820/08/DK ze dne 27.6.2008, udělené Ministerstvem
životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
V rámci vypracované rozptylové studie je řešen příspěvek posuzovaného záměru
k imisní zátěži.
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m,
která představuje celkem 1 681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1 681). Dále byl
výpočet rozšířen o 2 body mimo výpočtovou síť, představující jednak nejbližší obytnou
zástavbu ve vztahu k záměru, jednak samotný plánovaný obytný dům v rámci záměru.
Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových
podkladech, znázorňujících rozložení změn v imisní zátěži.
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VB 1002

VB 1001

Vstupní podklady pro výpočet
a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Energetické zdroje
Vzhledem ke skutečnosti, že stavební objekty budou napojeny na CZT, posuzovaný
záměr nepředstavuje žádný bodový zdroj znečištění ovzduší. Jediným místem spalování
zemního plynu je částečně hotelová kuchyň.
Předpokládaná spotřeba 7000 m3 zemního plynu pro provoz kuchyně hotelu lze označit
za malé a nevýznamné.
Technologické zdroje
Hotel
Větrání garáží je navrhováno jako podtlakové. Hnací jednotkou budou ventilátorové díly
umístěné na střeše objektu. Náhrada odvedeného vzduchu bude vlivem podtlaku
z venkovního prostoru. V prostoru garáží již bude rozvod ze čtyřhranného
pozinkovaného potrubí na kterém budou osazeny čtyřhranné vyústky a regulační klapky.
Předpokládaná dávka odváděného vzduchu je 200 m3/hodinu na jedno stání, při 140
parkovacích místech potom 28.000 m3/hod., výška zdroje 16,2 m, plochy zdroje: 3 m2.
Je uvažováno s 320 pohyby OA za 24 hodin.
Dopravní proběh (práce) v parkovací garáži (vozometry/24 hod):
Funkce

Počet parkovacích stání

Průměrná délka obslužné smyčky pro
garáž (m)

Dopravní proběh v garážích
(vozokm/24 hod)

Administrativa

140

80

25,76
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Celková roční ujetá vzdálenost činí při 365 dnech provozu 9.402 km.
Zadaným vozokilometrům a emisním faktorům pro rok 2011 odpovídají následující
bilance emisí:
NOx
-1
kg.den
0.00611

-1

parking

g.s
7.072E-05

-1

Benzen
-1
kg.den
0.0006188

-1

t. rok
0.0022302

g.s
7.162E-06

-1

t. rok
0.0002259

Administrativní objekt a bytový dům
Větrání garáží je navrhováno jako podtlakové. Hnací jednotkou budou ventilátorové díly
umístěné na střeše objektu. Náhrada odvedeného vzduchu bude vlivem podtlaku
z venkovního prostoru. V prostoru garáží již bude rozvod ze čtyřhranného
pozinkovaného potrubí na kterém budou osazeny čtyřhranné vyústky a regulační klapky.
Předpokládaná dávka odváděného vzduchu je 200 m3/hodinu na jedno stání, při 99
parkovacích místech potom 19.800 m3/hod., výška zdroje 20,2 m, plochy zdroje: 2,6 m2.
Je uvažováno s 226 pohyby ta 24 hodin.
Dopravní proběh (práce) v parkovací garáži (vozometry/24 hod):
Funkce

Počet parkovacích stání

Průměrná délka obslužné smyčky pro
garáž (m)

Dopravní proběh v garážích
(vozokm/24 hod)

Administrativa

99

65

14.69

Celková roční ujetá vzdálenost činí při 365 dnech provozu 5.362 km.
Zadaným vozokilometrům a emisním faktorům pro rok 2011 odpovídají následující
bilance emisí:
-1

parking

g.s
4.08E-05

NOx
-1
kg.den
0.003525

-1

-1

t. rok
0.0012866

g.s
4.132E-06

Benzen
-1
kg.den
0.000357

-1

t. rok
0.0001303

b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošným zdrojem v rámci uvažovaného záměru jsou uvažované výměny na
povrchových parkovištích o 77 parkovacích místech, kde je realizováno 488 pohybů OA
a 12 pohybů BUS a 2 pohyby TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného
předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze
sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2011:
Tab.: Suma emisí z volnoběhu automobilů
-1

g.s
parkoviště

0.0005618

NOx
-1
kg.den
0.0485421

-1

t. rok

0.0177179

-1

g.s

6.133E-06

Benzen
-1
kg.den
0.0005299

-1

t. rok

0.0001934

c) liniové zdroje znečištění ovzduší
Z hlediska změn v příspěvcích k imisní zátěži se vychází z celkové dopravní obslužnosti
hodnoceného souboru staveb, který je představován následujícími pohyby na nejbližším
komunikačním systému:
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úsek 1 – ulici Collinova:
1034 pohybů OA, 12 pohybů BUS a 2 pohyby TNA
úsek 2 – Akademika Bedrny sever:
738 pohybů OA, 12 pohybů BUS a 2 pohyby TNA
úsek 3 – Akademika Bedrny jih:
296 pohybů OA, 0 pohybů BUS a 0 pohyby TNA
úsek 4 – Pilnáčkova (směr k Labi):
369 pohybů OA, 6 pohybů BUS a 2 pohyby TNA
úsek 5 – Pilnáčkova (směr Buzulucká): 369 pohybů OA, 6 pohybů BUS a 0 pohybů TNA
Tab.: Emise z liniových zdrojů
Úsek komunikace
úsek 1
úsek 2
úsek 3
úsek 4
úsek 5

-1

g/m.s

4.479E-06
3.513E-06
9.661E-07
1.796E-06
1.717E-06

NOx
-1
kg/km.den
0.1612392
0.1264592
0.03478
0.0646487
0.0618105

-1

t/km. rok

0.0588523
0.0461576
0.0126947
0.0235968
0.0225608

Situace úseků je patrná z následujícího obrázku:

úsek 1

úsek 2

úsek 3

úsek 4
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úsek 5

-1

g/m.s

5.826E-08
4.263E-08
1.562E-08
2.153E-08
2.111E-08

Benzen
-1
kg/km.den
0.0020972
0.0015348
0.0005624
0.0007749
0.0007599

-1

t/km. rok

0.0007655
0.0005602
0.0002053
0.0002828
0.0002774
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Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. je nezbytné
respektovat dále uvedené imisní limity:
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele oznámení).
Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu
generované programem SYMOS97’ verze 2006:

Hradec Králové
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. V souvislosti
se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným
evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika
výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným
v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních
zdrojů.
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
⇒ výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),
plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
⇒ výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
⇒ stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
⇒ brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov.
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní
vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být
zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze
tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu
– v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se
předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
110

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SOUBOR STAVEB, SZ SEKTOR ZÓNY ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je
možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a
výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle
daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze
rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách
– v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže
dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice
inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a
hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na
dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti
na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element
tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje
střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech
třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti
v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°,
5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu
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0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají
období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které
meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen
na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických
oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
slabý vítr
střední vítr
silný vítr

Třída rychlosti větru
1.7 m/s
5.0 m/s
11.0 m/s

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

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází
k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem
pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8
základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost
bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se
zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů
dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx
byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory
z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi
složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu
k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví
lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém spočívá
v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně
s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a
ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních
podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou
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emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací
NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových
podmínkách. Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 %
NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden
podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část z původní
koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od
zdroje, byly vypočtené hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla
použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
třída stability
I
II
III
IV
V

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2,
ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 %
původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl
ještě nižší.
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Výsledky výpočtu rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo
tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
NO2

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok

benzen

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1 681 (výpočtová síť 1 000 x 1 000 metrů, krok 25 metrů)
minimum

maximum

0,000842

0,021065

Body mimo výpočtovou síť 2 001 - 2 002
minimum

maximum

0,003938

0,006563

bod

hodnota

2001

0,003938

2002

0,006563
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1 681 (výpočtová síť 1 000 x 1 000 metrů, krok 25 metrů)
minimum

maximum

0,030477

0,282946

Body mimo výpočtovou síť 2 001 - 2 002
minimum

maximum

0,055769

0,060305

bod

hodnota

2001

0,060305

2002

0,055769
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu – aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1 681 (výpočtová síť 1 000 x 1 000 metrů, krok 25 metrů)
minimum

maximum

0,000079

0,002675

Body mimo výpočtovou síť 2 001 - 2 002
minimum

maximum

0,000459

0,000780

bod

hodnota

2001

0,000459

2002

0,000780
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Závěr:
Záměr představuje z hlediska vyhodnocení imisní zátěže bodové, plošné a liniové zdroje
znečištění ovzduší, související s posuzovaným záměrem. Z hlediska vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení příspěvků uvažovaného
záměru ve zvolené výpočtové síti, přičemž toto vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži
bylo provedeno pro NO2 a benzen jako charakteristické látky související s dopravou.
V rámci vypracované rozptylové studie je řešen příspěvek posuzovaného záměru
k imisní zátěži.
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m,
která představuje celkem 1 681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1 681). Dále byl
výpočet rozšířen o 2 body mimo výpočtovou síť, představující jednak nejbližší obytnou
zástavbu ve vztahu k záměru, jednak samotný plánovaný obytný dům v rámci záměru.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní
kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen v rámci řešení
projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací
a reflektují současný stav znalostí o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší
vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Zjištěné výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující sumarizační tabulce (v µg.m-3):
Varianta

Příspěvek záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Výpočtová síť
min
min
0,000842
0,021065
0,030477
0,282946
0,000079
0,002675

Výpočtová síť
max
max
0,003938
0,006563
0,055769
0,060305
0,000459
0,000780

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů v zájmovém území pro tuto škodlivinu.
Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou ve
výpočtové síti dosahovány koncentrace do 0,28 µg.m-3 u bodů ve výpočtové síti a do
0,06 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
jsou ve výpočtové síti dosahovány koncentrace do 0,02 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 0,007 µg.m-3.
Uvedené příspěvky z liniových a plošných zdrojů lze označit za malé a málo významné
a nemohou významněji změnit imisní situaci v zájmovém území.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Pozadí zájmového území nesignalizuje překračování hygienického limitu pro tuto
škodlivinu.
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Příspěvek záměru vnáší do území roční koncentraci 0,0026 µg.m-3 ve výpočtové síti, a
do 0,0008 µg.m-3 ve výpočtové síti, což lze označit za zcela zanedbatelné příspěvky,
které také namohou nijak významněji ovlivnit imisní situaci této škodliviny v zájmovém
území.
Celkově lze vyslovit závěr, že vyvolaná doprava související s posuzovaným záměrem by
neměla výrazněji ovlivnit imisní situaci v zájmovém území.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti

Z hlediska odtokových poměrů se především jedná o srážkové vody ze střech,
pojízdných a zpevněných ploch a ze zeleně. Odtokové charakteristiky z území lze
specifikovat následovně:
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
17 127
17 127

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
0
0
1.225
1.225

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 155 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
17 127
17 127

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Q (l/s)
0
0
26,55
26,55

Qr [m /15 minut]
0
0
23,90
23,90

Výhledový stav

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
8 707
5 178
3 242
17 127

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
5 603
2.592
232
8.427

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 155 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
8 707
5 178
3 242
17 127

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
121,46
56.19
5.03
182.68

3

Qr [m /15 minut]
109.314
50.571
4.527
164.412

Celkový nárůst odtékajícího množství dešťových vod činí 156,13/sec.
Pro neproblematické odvádění srážkových vod z nově vznikajících zastavěných a
zpevněných ploch bude nezbytné vybudování retence odpovídající vznikajícímu objemu
přívalových srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch o celkovém objemu
141 m3. Současně lze doporučit, aby byla prověřena možnost zasakování čistých
srážkových vod ze střech objektů.
Při navrhovaném řešení lze vlivy na odvodnění oblasti a na vodní toky označit za malé a
málo významné. Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení:
122

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SOUBOR STAVEB, SZ SEKTOR ZÓNY ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

•

v rámci další projektové přípravy prověřit požadovaný objem retence srážkových vod se
zohledněním možnosti zasakování čistých srážkových vod ze střech navrhovaných objektů

Změna hydrologických charakteristik

Zastavěním prostoru v uvedené lokalitě nedojde k významnějšímu snížení infiltrace
srážkových vod v území ani ke změně hydrologických charakteristik. Založení stavby lze
označit pouze za technický problém bez významného ovlivnění podzemních vod.
Terénní úpravy v prostoru rozšíření zpevněných a zastavěných ploch představují
s ohledem na existenci nepřímého zátopového území řeky Labe navýšení terénu o cca
1,2 m na úroveň stávajících parkovišť v této části zóny.
V této souvislosti je nezbytné respektovat následující doporučení:
•

jako navážku lze používat pouze materiály nebo zeminu s odpovídající vyluhovatelností; o
dovezených navážkách bude vedena evidence, která bude obsahovat i údaje o druhu, původu,
množství dovezeného materiálu

•

investor předloží ke kolaudaci stavby evidenci dovezených navážek

Vlivy na jakost vod
Vlivy na jakost podzemních vod

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po
provedené rekonstrukci považovat případné havárie.
Za havárii jsou podle paragrafu 40 zákona 254/2001Sb. (vodní zákon) považovány
případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené
akumulace podzemních vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. V tomto
zákoně jsou stanoveny také povinnosti původce havárie při vzniku havarijního stavu a
s tím související nápravná opatření.
Doporučení eliminující riziko kontaminace podzemních vod jsou v zásadě shodná
s doporučeními týkajícími se ochrany povrchových vod, a proto jsou formulována v další
části předkládaného oznámení.
Vlivy na jakost povrchových vod

Etapa výstavby
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat v
etapě výstavby. V daném kontextu je nutno upozornit na přítomnost malých vodních
ploch ve sníženině pod svahem náspu v západní části zájmového území výstavby,
představující část vyvýšeného dna bývalé cihelny. V tomto prostoru může docházet při
řešení nivelety pro plochu výstavby k únikům vodám nebezpečných látek z pohonných
ústrojí nebo mazacích ústrojí stavební techniky a dopravních prostředků. Pro eliminaci
tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace v etapě výstavby navržena
následující opatření:
•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
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•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

Etapa provozu
Splaškové vody
Vypouštěné odpadní splaškové vody budou splňovat požadované limity dané
kanalizačním řadem.
Množství odpadních vod z budoucího provozu lze označit za malé a nevýznamné.
Srážkové vody
Srážkové vody z komunikací budou podchyceny do dešťové kanalizace a vyčištěny na
požadované zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek a dále odváděny přes
retenci do kanalizace. Čisté srážkové vody ze zastavěných ploch budou přes retenci
odváděny přímo do kanalizace.
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení:
•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ
přívalových vod

•

součástí další projektové přípravy bude návrh retence pro zachycené srážkové vody ze
zpevněných a zastavěných ploch, který bude respektovat posouzení možnosti zasakování
čistých srážkových vod ze střech v rámci řešeného záměru, respektive jejich využití pro
závlahy nebo úklid ploch

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách;

•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování doporučení
uvedených touto dokumentací. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za malý, z
hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
Problematika sekunderní inundace lokality vlivem vzduté hladiny vody v Labi

Stavební lokalita je proti přímé záplavě chráněna protipovodňou hrází dimenzovanou na
povodňový průtok Q100. Při povodňovém průtoku a vzdutí hladiny vody v Labi (H100 =
231,60 m n.m.) dojde ke vzdutí hladiny mělké podzemní vody vázané na kvartérní
štěrkopísčité náplavy. Propojení kolektoru s řekou bylo prokázáno dřívějšími
geologickými průzkumnými pracemi. Vzhledem k již provedeným protipovodňovým
opatřením na říčním toku předpokládáme, že reálná povodňová vlna by měla spíše
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epizodní charakter (max. hodiny až nižší jednotky dnů).
Problematiku sekunderní inundace v lokalitě lze řešit vhodným vyzdvižením a zatížením
terénu zemním násypovým tělesem konstrukčního charakteru, příp. vhodným
odvodněním upraveného terénu.
Pro další projektovou přípravu záměru je formulováno následující doporučení:
•

problematiku sekunderní inundace v lokalitě řešit vhodným vyzdvižením a zatížením terénu
zemním násypovým tělesem konstrukčního charakteru, případným vhodným odvodněním
upraveného terénu

Obecná ochrana povrchových a podzemních vod

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
povrchových a podzemních vod. Pohyb nákladních automobilů je pouze po zpevněných
komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel, lze
tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše.
Z hlediska
minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným oznámením
doporučeno následující opatření:
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro
zhoršení jakosti vod“

případ havárie a

S realizací záměru v severozápadním sektoru zóny ALDIS vyslovilo souhlas i Povodí
Labe, s.p., jak je patrné z následujícího vyjádření:

125

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SOUBOR STAVEB, SZ SEKTOR ZÓNY ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

126

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SOUBOR STAVEB, SZ SEKTOR ZÓNY ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

S popisovanou koncepcí nakládání odpadními vodami, která je uvedena v kapitole
údajů o výstupech vyslovil principielně i VAH a.s. Hradec Králové, jak je patrné
z následujícího vyjádření:
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D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr bude realizován v uvažovaném rozsahu 17 127m2 na následujících parcelách:
k.ú. Věkoše, 726583 :
313/1
– orná půda,
statutární město Hradec Králové
313/4
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
313/20
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
313/6
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
313/79
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
313/73
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
313/55
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
313/56
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
313/53
– ostatní plocha, ČR, právo MěNV Hradec Králové
313/54
– ostatní plocha, statutární město Hradec Králové
k.ú. Hradec Králové, 646873
:
165/2 – ostatní plocha, ČR, právo hospodařit Povodí Labe s.p. Hradec Králové
Z výše uvedených pozemků připadá na trvalý zábor ZPF 14 231 m2. Veškerý trvalý
zábor ZPF náleží do BPEJ 35 600. Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního
fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění, bylo provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy
MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento
Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9
zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci
1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá
zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do
velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o
půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální
výstavbu.
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4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“),
které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Jde o zábor zemědělské půdy bonitně nejcennější, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Z uvedeného hlediska, jak co do rozsahu záboru, tak co do kvality potenciálně
odnímaného ZPF se jedná o vliv velký a významný.
Reálný stav je však dokladován fotodokumentací v úvodní části oznámení, ze které je
patrný skutečný charakter lokality, který s produkční zemědělskou půdou funkčně nemá
již nic společného, poněvadž jde o ruderalizovanou enklávu místy na navážkách. I to je
zřejmě důvodem pro vydání souhlasu s trvalým odnětím ze ZPF, jak je dokladováno
v úvodní části předkládaného oznámení.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se
skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

Znečištění půdy

Výstavba
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd. Přesto
pro další minimalizaci tohoto rizika jsou navržena opatření, která již byla prezentována
v předcházející části oznámení.
Provoz
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s významnější změnou místní topografie a nemá vliv
na stabilitu a erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

Lokalita výstavby objektu nenarušuje ani se nedotýká žádného zvláště chráněného
území z hlediska zájmů ochrany přírody (a to jak území vymezených dle §14 platného
znění zákona o ochraně přírody a krajiny, tak i území evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí. Vliv je možno hodnotit za nulový.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno
jejich shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených
po dobu nezbytně nutnou.
130

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

SOUBOR STAVEB, SZ SEKTOR ZÓNY ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá zhotovitel stavby.
Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech
odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Vzhledem k charakteru
původního využití areálu i přes dokladované podklady nevytvářející předpoklad, že by
se v lokalitě vyskytovaly staré zátěže je taktéž k tomuto aspektu formulováno
odpovídající doporučení. Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující
doporučení:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník, jehož součástí budou
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005 pro stavební suť, respektive dle zákona č. 156/1998 Sb. v platném znění pro
výkopové zeminy ; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění bude
vedena odpovídající evidence

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

Provoz
Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení včetně návrhů doporučení
zpracovatelského týmu oznámení. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z
hlediska významnosti za málo významný.

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Lokalita se nachází na ploše v blízkosti centra Aldis v Hradci Králové. Jde o
ruderalizované až ruderální plochy místy na navážkách s nálety dřevin a periodickými
loužemi, pouze do západní části zájmového území zasahují i vysázené dřeviny (javory).
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Vlivy na floru

Na ploše zájmového území nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle
vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a vzhledem k
povaze lokality je jejich trvalý výskyt vyloučen.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin, jsou dotčeny fytocenózy hydricky normálních až vysychavých stanovišť, troficky
mírně
eutrofních
až
eutrofizovaných,
obohacených
dusíkem,
většinově
ruderalizovaných. Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti polabské flory je však
možno konstatovat, že se záměr dotkne stanovištně běžných druhů rostlin, které jsou
zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor
výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, respektive lokalitu přirozené původní
vegetace (jde o antropogenně podmíněnou přechodovou ruderální sukcesi). Dokládané
exempláře jilmu vazu s výjimkou jediného exempláře jako druhu červeného seznamu
kategorie druh vyžadující pozornost jsou lokalizovány na okraji břehového porostu mimo
zájmové území výstavby a nebudou stavbou dotčeny.
Uvedené vlivy je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé až nepříznivé,
trvalé, z hlediska významnosti za patrné. Zmírnění vlivů na fytocenózy je možné pouze
tím, že vlastní zemní práce budou prováděny nejdříve ke konci vegetačního období,
případně v období vegetačního klidu a tím nebudou ovlivněny fytocenózy rostliny během
vrcholné vegetace.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru
nevyžadují žádná další specifická opatření.
Vlivy na floru lze označit za nevýznamné a malé.
Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les

Vliv nenastává. Požadavek na kácení prvků dřevin již byl v zájmovém území realizován,
jak je patrné z popisné části předkládaného oznámení. Z hlediska kácení prvků dřevin
rostoucích mimo les tak vliv již nenastává.
V této souvislosti pokládá zpracovatelský tým oznámení za potřebné za nutné
formulovat pro další projektovou přípravu následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy důsledně zajistit ochranu všech ostatních stromů podél
silničního okruhu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému,
ne jen korun stromů a kmenů), případně i ve shodě s ČSN 839061 – technologie vegetačních
úprav v krajině

Z hlediska konečného funkčního využití území je v doporučeních předkládaného
oznámení formulováno ve vztahu k výše uvedené skutečnosti následující opatření:
• v rámci další projektové přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav; součástí
projektu
bude i plán údržby zeleně; projekt sadových úprav v předstihu konzultovat
s příslušným orgánem ochrany přírody

Ve vztahu k charakteru lokality je pro další projektovou přípravu záměru formulováno
následující doporučení:
•

v rámci další přípravy vypracovat
z následujících zásad:

komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména

ü realizovat sadové úpravy podél okrajů zájmového území, a to především komplexní zahuštěnou
výsadbu směrem ke Gočárově okruhu, západně od administrativní budovy a jižního předpolí
ü řešit ozelenění v plochách parkoviště a ve vnitroblocích
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ü pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů a keřů, u významných skupin s minimálním obvodem
kmenů těchto zapěstovaných jedinců 14/16 cm
ü místně využít i popínavé dřeviny, např. na předsunutých konstrukcích
ü zahrnovat plán údržby zeleně

Vlivy na faunu

Na základě provedeného biologického průzkumu lze generelně konstatovat, že nebudou
dotčena místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně
prostorů jejich reprodukce, jde o zoologicky o antropogenně ovlivněné území. Vlivy na
faunu lze shrnout následovně:
1. Vlivy na populace epigeického hmyzu (včetně v zemi hnízdících čmeláků a na
kořenech trav vyvíjejících se zlatohlávků Oxythyrea funesta ) a drobných hlodavců
v zájmovém území, poněvadž dojde k určité redukci jejich areálů výskytu, je možno
odhadovat jako vlivy mírně nepříznivé až nepříznivé s ohledem na rozsah areálu a
slabší četnost populací méně významné. Lze totiž doložit, že v rámci areálu tvoří
příhodné plochy pro trvalejší výskyt takových druhů již menší část výměry s ohledem
na rozsah dřívějších úprav území. Navíc druh Oxythyrea funesta je v současné době
v ČR silně na vzestupu, dochází u něho k určité adaptabilitě na antropogenní
prostředí a je navrhováno jej vyřadit ze seznamu zvláště chráněných druhů hmyzu.
V uvedených kontextech je důvodné řešit skrývky území nejdříve ke konci
vegetačního období.
2. Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu,
vázaného na stanoviště s vysokou primární produkcí ruderálních lad a náletů dřevin z hlediska velikosti a významnosti vlivů analogie.
3. Může dojít k ovlivnění populací ptáků, hnízdících v dotčených porostech, jde o
některé drobnější druhy pěvců, zejména pokud by došlo ke kácení v první polovině
vegetačního období. Průzkumem nebyly v přímo dotčených porostech zaznamenány
ani možné doupné stromy. I v tomto kontextu jsou účinná navržená doporučení
v kapitole vlivy na mimolesní porosty dřevin.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:
•
•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu
v období vegetačního klidu;
skrývkové práce a přípravu území orientovat do závěru vegetačního období

řešit zásadně

Vlivy na ekosystémy

Poněvadž dochází ke změně habitatu zájmového území zástavbou a zpevněním i
zbytků ploch ruderálních lad ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit
mírnou až patrnou nepříznivost přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a
nejbližšího okolí staveniště. Jak bylo několikrát zmíněno, jde o výstavbu na
antropogenně podmíněných plochách. Podle povahy zájmů obecné ochrany přírody lze
míru velikosti a významnosti vlivů odhadovat následovně:
Vlivy na prvky ÚSES

S ohledem na polohu VKP „ze zákona“ vůči zájmovému území výstavby nejsou
očekávány žádné přímé interakce. Podmínky, které omezují zásah do hodnotnějších
porostů mezi zázemím okrajem u zájmového území a levým břehem Labe dostatečně
ochraňují integrální součásti NRBK (v řešeném případě nejhodnotnějších prvků dřevin),
nacházející se v jeho ochranném pásmu.
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Vlivy na významné krajinné prvky

S ohledem na polohu VKP „ze zákona“
očekávány žádné přímé interakce.

vůči zájmovému území výstavby nejsou

Vlivy na další ekosystémy

Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik
dálkového přenosu imisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků. Nejsou tedy
s ohledem na polohu záměru očekávány žádné vlivy, které by mohly zprostředkovaně
zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a VKP.
Vlivy na zvláště chráněná území

Lokalita není zvláště chráněným územím ve smyslu ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb.,
přechodně chráněnou plochou (§13 téhož zákona) ani evropsky významnou lokalitou
nebo ptačí oblastí ve smyslu § 45a a § 45e cit. zákona.
Další aspekty

Významným biologickým vlivem však může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány i s ohledem na charakter území nástupu
ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
Na základě výše uvedeného rozboru je proto doporučeno uplatnit následující podmínky:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Zájmové území záměru bude znamenat patrnou změnu ve využití území, poněvadž do
doposud nezastavěné enklávy s částečně dochovaným přírodním charakterem (jinak
silně antropogenně ovlivněné území) navrhuje areál obytného domu, hotelu a
administrativního centra s parkovacími plochami.
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby na krajinu je rozhodující změnou
to, že dojde ke vzniku nové charakteristiky území kompletní náhradou doposud
nezastavěných a nezpevněných ploch zpevněním a zástavnou vlastním objektem
záměru s tím, že tato změna charakteristiky území je řešena uvnitř města na relativně
pohledově uzavřené enklávě mezi několika prostory s komerčními či výrobními areály.
Z pohledu zásahu do přírodní charakteristiky (pokud ji lze metodicky zodpovědně na
území města vymezit) nedochází k zásahu do žádného ZCHÚ, VKP ani prvku ÚSES,
okrajově jsou dotčeny hodnotnější porosty dřevin v západní části navrhovaného
staveniště.
Záměr tak zesílí působení stávajících areálů tím, že dojde:
-

ke zhmotnění objektů charakteru administrativních center a specifických areálů (TMobile, ALDIS) a ke vzniku nové charakteristiky území na výměře areálu

-

z hlediska změny složek krajiny dojde k posílení negativní krajinné složky
zastavěných území, na úkor ruderálních lad, dřevinných a bylinotravních porostů
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-

z hlediska změn v dotčeném krajinném prostoru dojde k zahuštění výstavby a
k dílčí, v daném kontextu patrné změně krajinného rázu místa, která se projeví
prakticky pouze od severu od městského okruhu zesílením optického vjemu
stávající adminitrativně komerční zóny o objekty obytného domu, administrativního
komplexu a hotelu, moderní pojetí s použitím předsazených provětrávaných
prosklených fasád v kombinaci s kamennými obklady aj. přiznává charakter objektu
a doplňuje okolní areály, na druhé straně může zrcadlit i hodnotnější prvky dřevin
podél Labe

-

objekty navrhované zóny měřítkem korespondují s okolními objekty (ALDIS, TMobile) a nepředstavují vznik výškové dominanty, což je významné především
k působení historické dominanty města – kostela s. Ducha a Bílé věže v širších
územních vztazích

-

v tomto kontextu bude nutno řešit především razantnější sadové úpravy podél
prodloužené severovýchodní hranice areálu

Závěr - realizací záměru v zájmovém území (zastavěné části Statutárního města
Hradec Králové) - nedojde k podstatnému narušení stávajícího, již značně
pozměněného původního krajinného rázu území. Celkový vliv záměru na krajinný ráz
lze částečně snížit realizací vhodného, výškově členěného ozelenění budoucího areálu
s maximálním zachováním stávající zeleně (zejména liniové zeleně podél Labe) a
uplatněním i popínavých dřevin v některých prostorech exteriéru budov. Nedochází
k řešení měřítkem nebo výškou natolik odlišných objektů, aby bylo možno dokladovat
výraznou vizuální změnu pohledového panoramatu města Hradec Králové.
Z hlediska ochrany krajinného rázu místa na úrovni městského urbanizovaného
prostředí není nutno vznášet specifické požadavky nad rámec požadavků na sadové
úpravy, řešené v rámci kapitoly vlivů na porosty dřevin.
Vizualizace záměru v kontextu ostatních existujících jakož i plánovaných objektů je
patrná z následujících obrázků:
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hotel

administrativní
objekt

bytový dům
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D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití
území.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání
živinově bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření neofytních a
invazních druhů rostlin s možností jejich zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů
v okolí zájmového území.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti se
také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že určité vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat
zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo a vlivů na prvky dřevin rostoucích mimo les.
Uvedené vlivy jsou zejména z hlediska akustické situace vyhodnoceny hlukovou studií.
Z hlediska akustické situace v území je patrné, že navržené řešení nepředstavuje
významnou změnu akustické situace podél příjezdových komunikací k navrhovanému
areálu. Vzhledem k napojení objektu na CZT souvisí s předkládaným záměrem pouze
emise z vyvolané dopravy na přilehlé komunikaci a parkovišti, které jsou vyhodnoceny
v rámci rozptylové studie. Příspěvky záměru lze označit za malé a málo významné.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou komentované
v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za malý
až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný.

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

vlivech

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování nové hlukové
studie s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne
orgán ochrany veřejného zdraví

•

výkon chlazení hotelu bude v noční době redukován tak, aby chladící věž vykazovala hladinu
akustického tlaku A v 5 m maximálně 65 dB

•

v rámci další projektové přípravy prověřit požadovaný objem retence srážkových vod se
zohledněním možnosti zasakování čistých srážkových vod ze střech navrhovaných objektů

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště
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•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ
přívalových vod

•

součástí další projektové přípravy bude návrh retence pro zachycené srážkové vody ze
zpevněných a zastavěných ploch, který bude respektovat posouzení možnosti zasakování
čistých srážkových vod ze střech v rámci řešeného záměru, respektive jejich využití pro
závlahy nebo úklid ploch

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

•

problematiku sekunderní inundace v lokalitě řešit vhodným vyzdvižením a zatížením terénu
zemním násypovým tělesem konstrukčního charakteru, případným vhodným odvodněním
upraveného terénu

•

v rámci další projektové přípravy důsledně zajistit ochranu všech ostatních stromů podél
silničního okruhu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému,
ne jen korun stromů a kmenů), případně i ve shodě s ČSN 839061 – technologie vegetačních
úprav v krajině

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v rámci další přípravy vypracovat
z následujících zásad:

komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména

ü realizovat sadové úpravy podél okrajů zájmového území, a to především komplexní zahuštěnou
výsadbu směrem ke Gočárově okruhu, západně od administrativní budovy a jižního předpolí
ü řešit ozelenění v plochách parkoviště a ve vnitroblocích
ü pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů a keřů, u významných skupin s minimálním obvodem
kmenů těchto zapěstovaných jedinců 14/16 cm
ü místně využít i popínavé dřeviny, např. na předsunutých konstrukcích
ü zahrnovat plán údržby zeleně

•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník, jehož součástí budou
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005 pro stavební suť, respektive dle zákona č. 156/1998 Sb. v platném znění pro
výkopové zeminy ; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

skrývkové práce a přípravu území orientovat do závěru vegetačního období

•

vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

•

veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
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•

jako navážku lze používat pouze materiály nebo zeminu s odpovídající vyluhovatelností; o
dovezených navážkách bude vedena evidence, která bude obsahovat i údaje o druhu, původu,
množství dovezeného materiálu

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění bude
vedena odpovídající evidence

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

•

investor předloží ke kolaudaci stavby evidenci dovezených navážek

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro
zhoršení jakosti vod“

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru

•

před zahájením užívání stavby provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou
osobou z pozemní dopravy a ze stacionárních zdrojů v chráněném vnitřním prostoru staveb ve
vybraných chráněných místnostech bytového domu a hotelu v denní a noční době; podkladem
pro technické řešení bude akustická studie vypracovaná v listopadu 2008 (I. Janáčková,
zakázka č. 18 – 08)

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám

•

v období vhodných klimatických podmínek realizovat měření výsledné akustické situace u
zvolených výpočtových bodů po uvedení záměru do provozu (výběr výpočtových bodů
konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví na základě výsledků zpracované akustické
studie a měření počáteční akustické situace v zájmovém území)

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách;

•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu
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D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
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 pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k
nim třeba také přistupovat.
Uváděný popis jednotlivých technologických částí výroby vychází z údajů
z rozpracovaného projektu pro územní řízení. Detailnější popis technologie, včetně
bilančních údajů a specifikace strojního zařízení budou promítnuty do projektu pro
stavební řízení.
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní
vlivy na životní prostředí minimalizovat.
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E. POROVNÁNÍ
PŘEDLOŽENY)

VARIANT

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

(POKUD

BYLY

Variantní řešení v rámci uvedeného záměru není uvažováno. Oznamovatel předložil
jednovariantní řešení, které lze s ohledem na charakter záměru považovat za
akceptovatelné.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 příslušného zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti
a významnosti vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby
a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a následný
provoz předkládaného záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při
respektování podmínek doporučených předkládaným oznámením.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Soubor staveb – SZ sektor zóny ALDIS, Hradec
Králové“
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na
životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Širší územní vztahy jsou patrné z následujícího obrázku:

Rozsah zemních prací nebude významný. Vzhledem k situování objektu zcela mimo obytnou
zástavbu nemůže dojít k ovlivnění nejbližší obytné zástavby. Případnou sekundární prašnost lze
technicky eliminovat odpovídajícími doporučeními ve zpracovaném oznámení.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby z hlediska akustické situaci není
v rámci předkládaného oznámení nezbytné provádět, protože záměr je situován zcela mimo
obytnou zástavbu. Z hlediska akustické situace v etapě výstavby ve vztahu k nejbližším trvale
obydleným objektům lze konstatovat, že tento vliv nenastává.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

vztahu k ohrožení zdraví

n znečištění ovzduší
n hluk
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové studii
jsou řešeny liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související s etapou provozu. Z výsledků
rozptylové studie vyplývá, že očekávané příspěvky k imisní zátěži lze označit za malé a málo
významné.
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Samostatnou přílohou předkládaného oznámení je hluková studie, která vyhodnocuje provoz
posuzovaného záměru z hlediska akustické situace v zájmovém území.
Z hlukové studie vyplývá, že imisní hladiny akustického tlaku A v posuzovaných bodech
venkovního prostoru, jejichž zdrojem je provoz stacionárních zdrojů hluku (chlazení, VZT),
parkovacích ploch a obslužných komunikací nezaručují splnění hlukového limitu pro noční
dobu. Z tohoto důvodu byl proveden rozbor příspěvků jednotlivých zdrojů k celkovému hluku a
byly stanoveny podmínky pro provoz dominantního zdroje, kterým je chladící věž na střeše
hotelu tak, aby v chráněném venkovním prostoru stavby bytového domu byl noční hygienický
limit hluku dodržen.
Souhrnný přehled zdrojů působících na objektech navrženého souboru v noční době je uveden
v následující tabulce. Výkon chlazení hotelu bude v noční době redukován tak, aby chladící věž
vykazovala hladinu akustického tlaku A v 5 m maximálně 65 dB.
V tomto smyslu jsou formulována odpovídající doporučení pro další projektovou přípravu
záměru.
Pro neproblematické odvádění srážkových vod z nově vznikajících zastavěných a zpevněných
ploch bude nezbytné vybudování retence odpovídající vznikajícímu objemu přívalových
srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch o celkovém objemu 141 m3. Současně lze
doporučit, aby byla prověřena možnost zasakování čistých srážkových vod ze střech objektů.
Splaškové
vody v etapě provozu budou napojeny na městskou kanalizaci. V rámci
předloženého záměru budou produkovány vody s obsahem tukových látek; uvedené větve
kanalizace budou osazeny lapačem tuků. Vypouštěné odpadní splaškové vody budou splňovat
požadované limity dané kanalizačním řadem. Množství odpadních vod lze značit za malé a
nevýznamné. Veškeré srážkové vody potenciálně kontaminované ropnými látkami (předčištěné
přes lapol) budou odváděny kanalizací na městskou ČOV.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr představuje zábor ZPF. Záměr nevyžaduje zábor PUPFL. Veškerá plocha zabíraného
pozemku v kategorii ZPF je vedena v BPEJ 35600 – což představuje I. třídu ochrany. Reálný
charakter pozemku však jednoznačně neodpovídá charakteristice dle BPEJ. I z toho důvodu byl
zřejmě již vydán souhlas s trvalým odnětím ze ZPF, jak je dokladováno v příslušné části
předkládaného oznámení.
Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy. Lokalita výstavby objektu nenarušuje ani se nedotýká žádného chráněného území z
hlediska zájmů ochrany přírody. Vliv je možno hodnotit za nulový.
Z botanického průzkumu vyplývá, že na pozemku nebyly nalezeny druhy zvláště chráněné podle
přílohy č. II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. ve znění
vyhl. č. 175/2006 Sb. a ani druhy uvedené v Červeném seznamu květeny České republiky.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že
nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin, jsou dotčeny
fytocenózy hydricky normálních stanovišť, troficky mírně eutrofních až eutrofizovaných,
obohacených dusíkem, většinově ruderalizovaných. Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti
polabské flory je však možno konstatovat, že se záměr dotkne stanovištně běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje
prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, respektive lokalitu přirozené původní
vegetace. Uvedené vlivy je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé až
nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti za patrné.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazněji hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní ovlivnění
stávajícím využitím území. Nejvýznamnějším dopadem jsou nároky na mimolesní porosty
dřevin, poněvadž je okrajově dotčena i hodnotnější enkláva při západním okraji staveniště
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směrem k Labi, s možným generováním nepříznivých vlivů i na faunu s ohledem na rušení
hnízdních možností zejména pro drobné pěvce. Jinak lze vlivy na faunu označit za mírně
nepříznivé až nepříznivé, méně významné, při respektování doporučení týkající se kácení prvků
dřevin rostoucích mimo les v období vegetačního klidu.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že nebudou dotčena místa
vodná pro trvalejší výskyt hodnotnějších populací zvláště chráněného genofondu živočichů,
včetně prostorů jejich reprodukce.
Zájmové území není součástí územního systému ekologické stability místní, regionální ani
nadregionální úrovně (ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny). Severní část zájmového území nezasahuje k biokoridoru místního významu – BK 3 –
Piletický potok (podle generelu místních SES – Piletice, Pouchov, Rusek, Slatina, Slezské
Předměstí, Věkoše, zpracovatel : Urbaplan s. r. o., Hradec Králové, 9/94), poněvadž ten je
lokalizován až severně od Gočárova okruhu.
Zájmové území, které je tvořeno degradovanou a úplně změněnou původní údolní nivou Labe
má výrazně urbanizovaný charakter s velmi potlačenou přírodní hodnotou, obecně (pokud lze na
území zastavěné části města o ní vůbec hovořit) je přírodní charakteristika krajinného rázu
výrazně snížená.
Realizace záměru daných prostorových a hmotových parametrů ve výše popsaném území
výrazně negativně neovlivní stávající kulturní a historické dominanty panoramatu města.
Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru je rozsah vlivů malý a nevýznamný. Potenciálním
negativním vlivem předloženého záměru může být imisní zátěž související s předkládaným
záměrem. Tato problematika je řešena vypracováním imisní studie pro zájmové území.
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