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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
Univerzita Karlova v Praze

2. IČ
00216208

3. Sídlo
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Věra Tlapáková
Telefon : +420 728 325 600
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje

1. Název záměru
Kampus UK v Hradci Králové

2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem investora je výstavba (novostavba) kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Posuzovaný záměr bude tvořen následujícími stavebními objekty.
SO – 01 – Lékařská fakulta
Lékařská fakulta je objekt pětipodlažní – 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. V 1.PP jsou
umístěna parkovací stání, sklady, rozvodny, technické místnosti , sklady odpadků, serverovna,
přípravny restaurace a bufetu a strojovny. V prvním nadzemním podlaží, které je vizuálně i fyzicky
propojeno s parterem – náměstím mezi budovami fakult, se nachází tři vstupní prostory, na které
navazují vertikální komunikace – schodiště a výtahy. Tyto komunikace propojují všechna podlaží
fakulty. V částech budovy orientovaných směrem k náměstí jsou umístěny jídelna, kavárna a bufet. U
vstupních prostor jsou dále recepce, šatna a reprografické služby. Jsou zde také umístěny dvě
posluchárny pro 2 x 150 osob. V jednotlivých traktech budovy jsou umístěna jednotlivá oddělení
fakulty se svými kancelářemi, sklady a archivy. V každém ze čtyř křídel fakulty je umístěn blok
sociálních zařízení. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží je dispozice fakulty víceméně obdobná –
po obou stranách chodeb jsou uspořádány učebny, seminární místnosti, pracovny profesorů,
doktorandů a asistentů. Ve středním traktu 3.NP fakulty se nachází studentský klub.

SO – 02 – Farmaceutická fakulta
Farmaceutická fakulta je objekt pětipodlažní – 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. V 1.PP jsou
umístěna parkovací stání, sklady, dílny, technické místnosti , sklady odpadků, přípravna bufetu a
strojovny. V prvním nadzemním podlaží, které je vizuálně i fyzicky propojeno s parterem – náměstím
mezi budovami fakult, se nachází dva vstupní prostory, na které navazují vertikální komunikace –
schodiště a výtahy. Tyto komunikace propojují všechna podlaží fakulty. V částech budovy
orientovaných směrem k náměstí jsou umístěny recepce a bufet a přednáškový sál pro 350 osob. Další
dvě posluchárny jsou umístěny na opačné straně objektu, jejich kapacita je 2 x 250 osob. V severním
traktu 1.NP je umístěna fakultní lékárna, ve středním a jižním traktu jsou kromě skladů a archivů
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umístěny seminární místnosti a počítačová učebna. Dále je v každém traktu blok sociálních zařízení.
Druhé až čtvrté nadzemní podlaží je členěno na dvě části – v každé části je umístěn jeden ústav
(kanceláře, laboratoře, seminární místnosti).

SO - 03 – Vědecké centrum
V 1. PP jsou umístěny obslužné provozy a vivarium – prostory pro chov a výzkum prasat, králíků a
hlodavců. V 1.NP je umístěno zádveří se vstupní halou a bufetem. Dále jsou zde kanceláře a
laboratoře. V 2. NP se nachází kanceláře ředitele a sekretariátu, dvě seminární místnosti a jeden
konferenční sál. 3.-6. NP mají stejnou dispozici – na centrální vertikální komunikace (schodiště a
výtah) navazují jednotlivé trakty s pracovnami, sklady a laboratořemi. v každém podlaží je v centrální
části umístěn blok sociálních zařízení. Jednotlivá podlaží jsou určena vždy pro 2 vědecké týmy na
každé podlaží.

SO – 04 – Kongresové centrum
V 1.PP Kongresové centra se nachází parkovací plochy (celkem 62 parkovacích stání) a dále jsou zde
výtahy a schodiště, které pokračuje do 1. a 2.NP. V 1.NP se nachází hlavní vstupy do kongresového
centra, a dále je zde i propojení do objektu lékařské fakulty. V 1.NP jsou situovány 4 jednací
místnosti – dvě menší , uprostřed dispozice a dvě větší , které jsou situovány u západní fasády objektu.
Je zde také hlavní recepce, blok sociálních zařízení a restaurace se 120 místy. V 2.NP je umístěn
kongresový sál pro 525 osob a přednáškový sál pro 250 osob.
SO – 05 – Parkovací dům
Jedná se o pohotovostní parkovací dům, který by měl sloužit pro externí návštěvníky kampusu,
případně pro potřeby případných samostatně pořádaných kongresů.
Celková plocha realizace záměru je 62 700 m2. Situace (rozmístění objektů) je na obr. č. 1. V rámci
tohoto záměru bude realizována v posuzované etapě část stavebních objektů 01 – 05.
Součástí záměru jsou parkoviště. Počty jednotlivých parkovacích míst jsou uspořádány v následující
tabulce č.1.
Tabulka č. 1 – Počty parkovacích míst
Objekt

Parkovací stání krytá

Parkovací stání venkovní

Lékařská fakulta SO-01

139

0

Farmaceutická fakulta SO-02

140

0

Kongresové centrum SO-04

77

0

Parkovací dům SO-05

49

52

Parkoviště u SO-03

0

136

405

188

CELKEM
Zdroj: ATIP, a.s.
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Po konzultacích s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje je záměr přiřazen k bodům 10.6 a 10.13
kategorie II dle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. ve znění pozdějších změn.

Obr. č. 1: Rozmístění objektů

Předpokládané počty pracovníků
Předpokládané počty pracovníků jsou uvedeny v dalším textu Oznámení.

Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související investice
Záměr nemá přímé vazby na okolní výstavbu.
Přehled uživatelů a provozovatelů
Uživatelem a provozovatelem stavby po jejím uvedení do provozu bude Univerzita Karlova.
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Katastrální území:
Obec:
Kraj:
Místo stavby :
Pozemky stavby:
Charakter stavby:

Nový Hradec Králové
Hradec Králové
Královéhradecký
viz tabulka č.2
viz tabulka č.2
Novostavba

Tabulka č. 2 - Seznam pozemků určených pro výstavbu

parc. č.

Pozemek
druh

Výměra (m2)

BPEJ

ZPF (m2)

35600

115

725/210

orná půda

115

725/42
725/182
725/213
725/220

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

1092
1805
964
1268

725/112

orná půda

4134

35600

4134

725/17
725/187
725/38
725/52
725/53
725/54
725/180
725/191
725/211
728
730/2

orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

5880
508
860
192
2589
367
5678
406
263
12175
7329

35600

5880

35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600
35600

192
2589
367
5678
406
263
12175
7329

725/5

ostatní plocha

3968

725/263
725/189
725/8
725/190

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

12329
165
2319
316

35600
35600
35600
35600

12329
165
2319
316

725/127

orná půda

7846

35600

7846

725/128
725/124
712/1

orná půda
orná půda
orná půda

4028
376
4717

35600
35600
35600

4028
376
4717

Katastrální území

Nový Hradec Králové

Nový Hradec Králové

Nový Hradec Králové
Nový Hradec Králové
Nový Hradec Králové

Nový Hradec Králové
Nový Hradec Králové
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Přístup na pozemky a k objektům
Dopravní napojení na stávající dopravní infrastrukturu je provizorní křižovatkou z ulice k nemocnici,
která ústí do ulice Zborovská. Dopravní obsluha vědeckého centra je z jižního napojení nemocnice,
které bude v budoucnu napojeno na „třebešskou radiálu“.
Cílový stav však uvažuje jednoznačně s realizací dopravního napojení dle PD „Mileta“. Přístup
z kruhové křižovatky je hlavním napojením celého areálu. Sjezdem z kruhové křižovatky je přístupný
jak hlavní příjezd do 1.PP kde uvažujeme s parkovacími stáními pro vlastní potřeby kampusu,
zaměstnanců i studentů, tak i pohotovostní parkovací dům, který by měl sloužit pro externí
návštěvníky kampusu, případně pro potřeby případných samostatně pořádaných kongresů. Sekundární
napojení areálu, které bude sloužit také pro vědecké centrum bude z jižního napojení nemocnice.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. V době zpracování oznámení není v rámci
procesu posuzování vlivů na ŽP projednáván v dané lokalitě žádný relevantní záměr. S ohledem na
tuto skutečnost se nepředpokládá kumulativní působení.
Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné
záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Lékařská fakulta (dále LF) a Farmaceutická fakulta (dále FaF) v Hradci Králové jsou samostatnými
součástmi Univerzity Karlovy v Praze (dále UK), která je pro obě fakulty v postavení právnické
osoby. Obě fakulty v souladu s dlouhodobým záměrem UK již několik let připravují projekt
vybudování nového výukového a vědecko – výzkumného komplexu v Hradci Králové, ve kterém by
se v časových etapách I .- III. v lokalitách označených A, B, C, D postupně realizovala výstavba
potřebných pracovišť a následně též společensko – kulturní a sociální zázemí pro studenty,
doktorandy, učitele a vědecké pracovníky obou fakult.
Výuka v některých studijních předmětech na obou fakultách je velice blízká, zejména se jedná o
předměty z oboru farmakologie, biologie a chemie. Velkou výhodou bude možnost sblížit v novém
Kampusu UK organizačně a prostorově tyto podobné obory vyučované na LF a FaF.
LF a FaF úzce spolupracují v oblasti praktické výuky s Fakultní nemocnicí Hradec Králové (dále FN)
a s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále FVZ).
Proto bylo záměrně pro umístění Kampusu UK vybráno území mezi areálem FN a Zborovskou ulicí
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(tj. Třebešskou radiálou), poslední etapa, která není předmětem tohoto posouzení, by měla zasahovat
území i na opačné straně Zborovské ulice.
Do nového Kampusu UK by se v etapě I. měla přesunout pracoviště dnes fungující v hlavní budově
v Šimkově ulici, a to do lokality B nazvané Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové (dále
jen Výukové centrum). Rovněž v etapě I. by mělo vzniknout pracoviště Vědeckého centra pro
aplikovaný biomedicínský výzkum (dále jen Vědecké centrum) na lokalitě A. Toto pracoviště je
určené pro stávající a nově vzniklé odborné badatelské týmy zabývající se aktuálními problémy vědy a
výzkumu v celé šíři současné medicíny.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru

6.1 Stavební část
Urbanistické řešení
Zvolená lokalita je územním plánem Hradce Králové určena jako zastavitelná plocha s funkčním
využitím občanského vybavení městského a regionálního významu. Historicky se s územím mezi
Zborovskou ulicí a stávající nemocnicí počítalo vždy pro stavbu rozšíření nemocnice a lékařské
fakulty. Nejcennějším urbanisticko – krajinářským prvkem v území je panoramatický pohled na
siluetu starého Hradce Králové s dominantou renesanční Bílé věže.
Urbanistická koncepce návrhu je tvořena severojižní osou, která je ukončena akcentem výzkumného
centra na jižní straně území (lokalita A). Centrální prostor mezi oběma fakultami, který je blokem
lékařské fakult odcloněn od rušné Zborovské ulice umožňuje bezproblémové propojení s hlavním
vstupem do Fakultní nemocnice i napojení na hromadnou dopravu. Navržené řešení umožňuje
zachování těchto dálkových pohledů na historické centrum Hradce Králové z převážné části
centrálního prostoru. Rovněž uliční čára ve Zborovské ulici i podlažnost lékařské fakulty byla volena
s ohledem ne exponované pohledy na historické centrum ze Zborovské ulice.
Realizace nového dopravního napojení (křižovatka Mileta) umožní jednoznačný příjezd do areálu
z nově vybudovaná okružní křižovatky a realizaci pohotovostního dvouúrovňového parkovacího
objektu, který by měl sloužit především pro návštěvníky kongresového centra a pro návštěvníky
kampusu. Vlastní parkovací plochy kampusu jsou umístěny v 1.PP pod objekty využitím konfigurace
terénu s minimálními zásahy do terénu z důvodu vysoké hladiny spodní vody v území. Sekundární
vjezd a výjezd do areálu je plánován z jižního příjezdu do nemocnice, který by měl v první etapě
sloužit k zásobování vědeckého a výzkumného centra.

Architektonické řešení
SO – 01 – Lékařská fakulta
Objekty lékařské fakulty tvoří východní část území přiléhající ke Zborovské ulici. Při návrhu objektů
byl kladen důraz především na hospodárný a ekonomický provoz objektu. Jednotlivé fakulty jsou
řazeny do logických celků a jsou vždy v rámci jediného podlaží tak aby byl pohyb uživatelů co
nejhospodárnější. Obslužné provozy a společné prostory jsou umístěny především v nástupním podlaží
s výraznou vazbou na venkovní prostor s možností propojení posuvnými prosklenými stěnami do
parteru.
SO – 02 – Farmaceutická fakulta
Objekty farmaceutické fakulty v západní části areálu tvoří druhou stranu centrálního náměstí a
architektonickým výrazem se neliší od lékařské fakulty. Barevné odlišení obou fakult a stejně tak
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odlišné řešení vstupních traktů přispívá ke snadnější orientaci v celém kampusu. Architektura je
jednoduchá s důrazem na funkčnost jednotlivých staveb. Rovněž zde je hlavním požadavkem
jednoduché a funkční provozní schéma, které maximálně zefektivní provoz fakulty. Jako konstrukční
systém je navržen železobetonový skelet rozponu 7,2 m. Předsazená fasáda s výraznými stínícími
prvky zajišťuje akustickou a tepelně technickou kvalitu vnitřního prostředí.
SO - 03 – Vědecké centrum
Moderní vědecké centrum je umístěno v jižní části území se samostatným příjezdem v první etapě a
s možností napojení na centrální dopravní systém po dokončení dalších etap. Jediná vertikální budova
v areálu uzavírá na jižní straně centrální náměstí a prostorově maximálně využívá lokalitu A, která je
navíc omezena budoucím dopravním napojením. V 1. PP jsou umístěny obslužné provozy a vivarium.
1. a 2. NP pak slouží pro centrální a obslužná pracoviště. Jednotlivá podlaží jsou určena vždy pro 2
vědecké týmy na každé podlaží. Dvojitá fasáda se skleněnými lamelami umožňuje vytvoření
optimálního vnitřního
pracovního prostředí. Optimálních podmínek bude dosaženo pomocí
chlazených stropů. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s výplňovým zdivem.
SO – 04 – Kongresové centrum
Kongresový sál pro 525 osob je spolu s doprovodnými prostory umístěn na začátek celého kampusu,
aby bylo možné jeho provozování nezávisle na provozu kampusu. Zároveň však bude sloužit pro
potřeby lékařské fakulty, jehož přednáškové sály jsou v tomto centru částečně umístěny.
Architektonicky se tak vytváří protiváha vědeckému centru na jižní straně a kompozičně dotváří
předmětné území. Pro provoz kongresů lze využít pohotovostní parkoviště v severní části území.

SO – 05 – Parkovací dům
Parkovací dům bude uzavřená, zastřešená budova. V této fázi zpracování projektové dokumentace
není přesně specifikováno stavební provedení. Budova bude umístěna v severní části aeálu (viz obr. č.
1). Pro větrání garáží je navrženo nucené větrání pro celkem 62 stání osobních automobilů. Přívod
vzduchu do prostoru garáží je navržen přirozeně v 1.PP v místě vjezdu do garáží a dále
neuzavíratelnými otvory v obvodové stěně garáží. Odtah bude nuceně s odvodem vzduchu do
obvodové stěny garáží. Odvodními elementy budou potrubní vyústky. Ovládání zařízení bude na
základě čidel koncentrace CO s regulací průtoku vzduchu.
Centrální vstupní prostor
Centrální vstupní prostor je umístěn mezi obě hlavní hmoty a vytváří rozmanitou možnost využití.
Centrální náměstí umožňuje výhled na historické panorama Hradce Králové a stává se ústředním
prvkem vlastního kampusu. Je prostorem pro komunikaci, studium, odpočinek i další aktivity.
Uvolněním přízemí obou fakult dosahujeme v úrovni parteru vizuálního propojení a uvolnění celého
prostoru. V jižní části mezi Vědeckým centrem a lékařskou fakultou je navrženo propojení
s rozvojovou lokalitou na druhé straně Zborovské ulice.
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Zásady technického řešení
SO – 01 – Lékařská fakulta
Lékařská fakulta je objekt pětipodlažní – 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. V 1.PP jsou
umístěna parkovací stání, sklady, rozvodny, technické místnosti , sklady odpadů, serverovna,
přípravny restaurace a bufetu a strojovny. V prvním nadzemním podlaží, které je vizuálně i fyzicky
propojeno s parterem – náměstím mezi budovami fakult, se nachází tři vstupní prostory, na které
navazují vertikální komunikace – schodiště a výtahy. Tyto komunikace propojují všechna podlaží
fakulty. V částech budovy orientovaných směrem k náměstí jsou umístěny jídelna, kavárna a bufet. U
vstupních prostor jsou dále recepce, šatna a reprografické služby. Jsou zde také umístěny dvě
posluchárny pro 2 x 150 osob. V jednotlivých traktech budovy jsou umístěna jednotlivá oddělení
fakulty se svými kancelářemi, sklady a archivy. V každém ze čtyř křídel fakulty je umístěn blok
sociálních zařízení. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží je dispozice fakulty víceméně obdobná –
po obou stranách chodeb jsou uspořádány učebny, seminární místnosti, pracovny profesorů,
doktorandů a asistentů. Ve středním traktu 3.NP fakulty se nachází studentský klub.

SO – 02 – Farmaceutická fakulta
Farmaceutická fakulta je objekt pětipodlažní – 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. V 1.PP jsou
umístěna parkovací stání, sklady, dílny, technické místnosti , sklady odpadků, přípravna bufetu a
strojovny. V prvním nadzemním podlaží, které je vizuálně i fyzicky propojeno s parterem – náměstím
mezi budovami fakult, se nachází dva vstupní prostory, na které navazují vertikální komunikace –
schodiště a výtahy. Tyto komunikace propojují všechna podlaží fakulty. V částech budovy
orientovaných směrem k náměstí jsou umístěny recepce a bufet a přednáškový sál pro 350 osob. Další
dvě posluchárny sou umístěny na opačné straně objektu, jejich kapacita je 2x250 osob. V severním
traktu 1.NP je umístěna fakultní lékárna, ve středním a jižním traktu jsou kromě skladů a archivů
umístěny seminární místnosti a počítačová učebna. Dále je v každém traktu blok sociálních zařízení.
Druhé až čtvrté nadzemní podlaží je členěno na dvě části – v každé části je umístěn jeden ústav
(kanceláře, laboratoře, seminární místnosti).

SO - 03 – Vědecké centrum
V 1. PP jsou umístěny obslužné provozy a vivarium – prostory pro chov a výzkum malých prasat,
králíků a hlodavců. V 1.NP je umístěno zádveří se vstupní halou a bufetem. Dále jsou zde kanceláře a
laboratoře. V 2. NP se nachází kanceláře ředitele a sekretariátu, dvě seminární místnosti a jeden
konferenční sál. 3.-6. NP mají stejnou dispozici – na centrální vertikální komunikace (schodiště a
výtah) navazují jednotlivé trakty s pracovnami, sklady a laboratořemi. v každém podlaží je ventrální
části umístěn blok sociálních zařízení. Jednotlivá podlaží jsou určena vždy pro 2 vědecké týmy na
každé podlaží.
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SO – 04 – Kongresové centrum
V 1.PP Kongresové centra se nachází parkovací plochy (celkem 62 parkovacích stání) a dále jsou zde
výtahy a schodiště, které pokračuje do 1. a 2.NP. V 1.NP se nachází hlavní vstupy do kongresového
centra, a dále je zde i propojení do objektu lékařské fakulty. V 1.NP jsou situovány 4 jednací
místnosti – dvě menší , uprostřed dispozice a dvě větší , které jsou situovány u západní fasády objektu.
Je zde také hlavní recepce, blok sociálních zařízení a restaurace se 120 místy. V 2.NP je umístěn
kongresový sál pro 525 osob a přednáškový sál pro 250 osob.

Stavební řešení
Založení objektů je uvažováno jako pilotové, se základovými pasy pod obvodovými zdmi.
Konstrukční systém celého kampusu je navržen jako sloupový, železobetonový. Vnitřní ztužující stěny
kolem výtahových šachet a kolem schodišť jsou navrženy rovněž železobetonové. Stropy jsou
navrženy jako železobetonové, křížem vyztužené desky. Svislé dělící konstrukce jsou z důvodu větší
variability uspořádání navrženy jako sádrokartonové. Obvodový plášť budovy je navržen jako
prosklená konstrukce s hliníkovými profily a předsazenou skleněnou fasádou se stínícími prvky.
Střešní plášť bude z části tvořen PVC fólií a z části bude tvořen zelenými střechami s extenzivní
zelení. Hlavní schodiště ve vstupních prostorech budou trojramenná, schodiště na únikových cestách
budou dvouramenná, železobetonová.

Technologická řešení stavby
Objekt SO-1 – Lékařská fakulta
Plyn
Objekt LF bude napojen na přívod zemního plynu z veřejné distribuční sítě. Plyn bude užíván pouze
v laboratořích v rámci výzkumné a pedagogické činnosti.
Z plynové niky bude potrubí pro zařízení laboratoří vedeno prostoru garáží. Potrubí bude dále vedeno
v jednotlivých stoupačkách a přivedeno do prostorů laboratoří. V laboratořích budou na rozvod plynu
napojeny laboratorní kahany o výkonu 1,3 kW, 0,11 m3/hod. V dokumentaci se předpokládá instalace
124 ks kahanů. Odvod spalin od kahanu bude do okolního prostoru, který bude větrán nuceně
vzduchotechnikou.
Celková spotřeba plynu bude 1 000 m3/rok = 10 500 kWh

Chlazení
Pro odvod tepelné zátěže jsou v objektu uvažovány dva systémy :
 vodní chlazení vnitřních prostor cirkulačními jednotkami typu fun-coil a dále centrálními vzd
jednotkami , které jsou osazené chladiči vzduchu
 split jednotkami pro chlazení rozvoden ( serverů ) ekologickým chladivem např. R 407 C
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Doba provozu zdrojů chladu : 120 dní/ rok, provozní doba 12 h/ den

Popis celkové koncepce chlazení serverů
Chlazení serveru je navrženo dle osazené technologie za účelem odvodu tepelné zátěže tj. zajištění
vnitřní teploty v prostoru v letním období. Je uvažováno osadit do prostoru serverů chladící zařízení
typu SPLIT-SYSTÉM s vnitřní jednotkou v chlazeném prostoru a venkovní jednotkou v exteriéru (na
střeše objektu). Venkovní jednotka bude pracovat pouze v režimu chlazení s celoročním provozem.
Zařízení pracuje na principu přímého výparu chladiva ve výměníku vnitřní klimatizační jednotky a
jeho zpětné kondenzaci ve venkovní kondenzační jednotce. Vnitřní klimatizační jednotka je
uvažována nástěnná popř. podstropní. Vnitřní a venkovní jednotka se vzájemně propojují měděným
izolovaným potrubím a komunikačním kabelem. Od vnitřní jednotky bude vedeno kondenzátní potrubí
pro odvod kondenzátu do kanalizace.

Rozmístění zařízení chlazení a hluková zátěž do exterieru
Centrální chladící zařízení bude umístěno ve strojovně vzt v 1.PP Hladina akustického tlaku bude cca
85 dB ( v 1 m ) na střeše objektu.
Na střeše budou umístěny suché chladiče s axiálními ventilátory, hladinu akustického lze uvažovat 90
dB.
Vzduchotechnika
Vzduchotechnická zařízení slouží k přívodu upraveného venkovního vzduchu do vnitřních prostor a
odvodu vzduchu znečištěného či ohřátého mimo větrané vnitřní prostory centra. Přiváděný vzduch
slouží buď pro potřeby osob (návštěvníků a personálu) či pro odvod tepelné zátěže. Vzduch přiváděný
pro potřeby lidí je při přívodu dále upravován (filtrován, ohříván, chlazen).
Teplonosným médiem pro ohřev a chlazení vzduchu je voda. Teplo a chlad pro úpravu vzduchu je
připravováno v centrálních strojovnách (výměníková stanice a strojovna chlazení).
Znečištěný a ohřátý vzduch je z objektu vyfukován, v případě že je kontaminován zápachem, tak nad
střechu objektu (sociálních zařízení).
Vzduchotechnická zařízení jsou ve většině případů umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP
objektu popřípadě přímo v prostorách pro něž jsou určena.
Doba provozu vzduchotechniky : 265 dní/ rok, provozní doba 13 h/ den.
Rozdělení zařízení
Vzduchotechnická zařízení jsou rozdělena podle jednotlivých prostor, pro které budou sloužit dle
popisu místností viz. tabulka zařízení.
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Přehled hlavních zařízení vzduchotechniky :
Větrání poslucháren, kanceláří, jídelny, foyer a respíria, učeben a zasedaček
Větrání prostoru bude řešeno nuceně pomocí přívodní vzduchotechnické jednotky, která je umístěna
v 1.pp prostoru budovy. Jednotka bude vybavena systémem zpětného získávání tepla s vodním
dohřevem a dále pro letní provoz je uvažováno s chlazením. Odpadní vzduch bude vyveden nad
střechu do venkovního prostoru, eventuelně bude foukán do prostoru podzemních garáží jako jejich
teplovzdušné temperování. Pro přívod a odtah vzduchu budou použity anemostaty popř. obdelníkové
výústky.

Větrání laboratoří
Větrání prostoru bude řešeno nuceně pomocí přívodní vzduchotechnické jednotky, která je umístěna
v 1.pp prostoru budovy. Jednotka bude vybavena systémem zpětného získávání tepla s vodním
dohřevem a dále pro letní provoz je uvažováno s chlazením. Odpadní vzduch bude vyveden nad
střechu do venkovního prostoru, eventuelně bude foukán do prostoru podzemních garáží jako jejich
teplovzdušné temperování. Pro přívod a odtah vzduchu budou použity anemostaty popř. obdelníkové
výústky.
Digestoře laboratoří budou mít samostatný odtah odpadních plynů. Předpokládá se, že odtahy digestoří
budou svedeny do centrálního potrubí a odvedeny do výduchu (několika výduchů) na střeše budovy.
Větrání hygienických místností
Podtlakové větrání WC bude nasávat větrací vzduch z okolních prostor přes dveřní mřížky. Odtah
bude potrubím přes potrubní ventilátory vně objektu, nad střechu. Koncovými elementy budou
plastové ventily osazené v podhledu nebo vyústky osazené přímo na viditelném SPIRO potrubí.

Větrání parkovacích stání
Přívod vzduchu do prostoru garáží je navržen přirozeně v 1.PP v místě vjezdu do garáží a dále
neuzavíratelnými otvory v obvodové stěně garáží. Odtah bude nuceně s odvodem vzduchu do
obvodové stěny garáží. Odvodními elementy budou potrubní vyústky. Ovládání zařízení bude na
základě čidel koncentrace CO s regulací průtoku vzduchu.

Větrání technologických strojoven
Větrání těchto prostor bude řešeno v návaznosti na charakter prostor ve vazbě na jejich technologické
vybavení. Vybrané technologické prostory budou osazeny chladícím zařízením typu SPLIT – systém
s výkony dle požadavků instalované technologie.
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Objekt SO-2 – Farmaceutická fakulta
Plyn
Objekt FaF bude napojen na přívod zemního plynu z veřejné distribuční sítě. Plyn bude užíván pouze
v laboratořích v rámci výzkumné a pedagogické činnosti.
Z plynové niky bude potrubí pro zařízení laboratoří vedeno prostoru garáží. Potrubí bude dále vedeno
v jednotlivých stoupačkách a přivedeno do prostorů laboratoří. V laboratořích budou na rozvod plynu
napojeny laboratorní kahany o výkonu 1,3 kW, 0,11 m3/hod. V dokumentaci se předpokládá instalace
124 ks kahanů. Odvod spalin od kahanu bude do okolního prostoru, který bude větrán nuceně
vzduchotechnikou.
Celková spotřeba plynu bude 1 000 m3/rok = 10 500 kWh
Chlazení
Pro odvod tepelné zátěže jsou v objektu uvažovány dva systémy :
 vodní chlazení vnitřních prostor cirkulačními jednotkami typu fun-coil a dále centrálními vzd
jednotkami , které jsou osazené chladiči vzduchu
 split jednotkami pro chlazení rozvoden ( serverů ) ekologickým chladivem např. R 407 C

Doba provozu zdrojů chladu : 120 dní/ rok, provozní doba 12 h/ den

Popis celkové koncepce chlazení serverů
Chlazení serveru je navrženo dle osazené technologie za účelem odvodu tepelné zátěže tj. zajištění
vnitřní teploty v prostoru v letním období. Je uvažováno osadit do prostoru serverů chladící zařízení
typu SPLIT-SYSTÉM s vnitřní jednotkou v chlazeném prostoru a venkovní jednotkou v exteriéru (na
střeše objektu). Venkovní jednotka bude pracovat pouze v režimu chlazení s celoročním provozem.
Zařízení pracuje na principu přímého výparu chladiva ve výměníku vnitřní klimatizační jednotky a
jeho zpětné kondenzaci ve venkovní kondenzační jednotce. Vnitřní klimatizační jednotka je
uvažována nástěnná popř. podstropní. Vnitřní a venkovní jednotka se vzájemně propojují měděným
izolovaným potrubím a komunikačním kabelem. Od vnitřní jednotky bude vedeno kondenzátní potrubí
pro odvod kondenzátu do kanalizace.

Rozmístění zařízení chlazení a hluková zátěž do exterieru
Centrální chladící zařízení bude umístěno ve strojovně vzt v 1.PP Hladina akustického tlaku bude cca
85 dB ( v 1 m ) na střeše objektu.
Na střeše budou umístěny suché chladiče s axiálními ventilátory, hladinu akustického lze uvažovat 90
dB.
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Vzduchotechnika
Vzduchotechnická zařízení slouží k přívodu upraveného venkovního vzduchu do vnitřních prostor a
odvodu vzduchu znečištěného či ohřátého mimo větrané vnitřní prostory centra. Přiváděný vzduch
slouží buď pro potřeby osob (návštěvníků a personálu) či pro odvod tepelné zátěže. Vzduch přiváděný
pro potřeby lidí je při přívodu dále upravován (filtrován, ohříván, chlazen).
Teplonosným médiem pro ohřev a chlazení vzduchu je voda. Teplo a chlad pro úpravu vzduchu je
připravováno v centrálních strojovnách (výměníková stanice a strojovna chlazení).
Znečištěný a ohřátý vzduch je z objektu vyfukován, v případě že je kontaminován zápachem, tak nad
střechu objektu (sociálních zařízení).
Vzduchotechnická zařízení jsou ve většině případů umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP
objektu popřípadě přímo v prostorách pro něž jsou určena.
Doba provozu vzduchotechniky : 265 dní/ rok, provozní doba 13 h/ den.
Rozdělení zařízení
Vzduchotechnická zařízení jsou rozdělena podle jednotlivých prostor, pro které budou sloužit dle
popisu místností viz. tabulka zařízení.
Přehled hlavních zařízení vzduchotechniky :
Větrání poslucháren, kanceláří, lékárny, , učeben a zasedaček
Větrání prostoru bude řešeno nuceně pomocí přívodní vzduchotechnické jednotky, která je umístěna
v 1.pp prostoru budovy. Jednotka bude vybavena systémem zpětného získávání tepla s vodním
dohřevem a dále pro letní provoz je uvažováno s chlazením. Odpadní vzduch bude vyveden nad
střechu do venkovního prostoru, eventuelně bude foukán do prostoru podzemních garáží jako jejich
teplovzdušné temperování. Pro přívod a odtah vzduchu budou použity anemostaty popř. obdelníkové
výústky.

Větrání laboratoří
Větrání prostoru bude řešeno nuceně pomocí přívodní vzduchotechnické jednotky, která je umístěna
v 1.pp prostoru budovy. Jednotka bude vybavena systémem zpětného získávání tepla s vodním
dohřevem a dále pro letní provoz je uvažováno s chlazením. Odpadní vzduch bude vyveden nad
střechu do venkovního prostoru, eventuelně bude foukán do prostoru podzemních garáží jako jejich
teplovzdušné temperování. Pro přívod a odtah vzduchu budou použity anemostaty popř. obdelníkové
výústky.
Digestoře laboratoří budou mít samostatný odtah odpadních plynů. Předpokládá se, že odtahy digestoří
budou svedeny do centrálního potrubí a odvedeny do výduchu (několika výduchů) na střeše budovy.
Větrání hygienických místností
Podtlakové větrání WC bude nasávat větrací vzduch z okolních prostor přes dveřní mřížky. Odtah
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bude potrubím přes potrubní ventilátory vně objektu, nad střechu. Koncovými elementy budou
plastové ventily osazené v podhledu nebo vyústky osazené přímo na viditelném SPIRO potrubí.
Větrání parkovacích stání
Přívod vzduchu do prostoru garáží je navržen přirozeně v 1.PP v místě vjezdu do garáží a dále
neuzavíratelnými otvory v obvodové stěně garáží. Odtah bude nuceně s odvodem vzduchu do
obvodové stěny garáží. Odvodními elementy budou potrubní vyústky. Ovládání zařízení bude na
základě čidel koncentrace CO s regulací průtoku vzduchu.

Větrání technologických strojoven
Větrání těchto prostor bude řešeno v návaznosti na charakter prostor ve vazbě na jejich technologické
vybavení. Vybrané technologické prostory budou osazeny chladícím zařízením typu SPLIT – systém
s výkony dle požadavků instalované technologie.

Objekt SO-3 – Vědecké centrum
Plyn
Objekt VC bude napojen na přívod zemního plynu z veřejné distribuční sítě. Plyn bude užíván pouze
v laboratořích v rámci výzkumné a pedagogické činnosti.
Z plynové niky bude potrubí pro zařízení laboratoří vedeno prostoru garáží. Potrubí bude dále vedeno
v jednotlivých stoupačkách a přivedeno do prostorů laboratoří. V laboratořích budou na rozvod plynu
napojeny laboratorní kahany o výkonu 1,3 kW, 0,11 m3/hod. V dokumentaci se předpokládá instalace
124 ks kahanů. Odvod spalin od kahanu bude do okolního prostoru, který bude větrán nuceně
vzduchotechnikou.
Celková spotřeba plynu bude 1 000 m3/rok = 10 500 kWh

Chlazení
Pro odvod tepelné zátěže jsou v objektu uvažovány dva systémy :
 vodní chlazení vnitřních prostor cirkulačními jednotkami typu fun-coil a dále centrálními vzd
jednotkami , které jsou osazené chladiči vzduchu
 split jednotkami pro chlazení rozvoden ( serverů ) ekologickým chladivem např. R 407 C
Doba provozu zdrojů chladu : 120 dní/ rok, provozní doba 12 h/ den
Popis celkové koncepce chlazení serverů
Chlazení serveru je navrženo dle osazené technologie za účelem odvodu tepelné zátěže tj. zajištění
vnitřní teploty v prostoru v letním období. Je uvažováno osadit do prostoru serverů chladící zařízení
typu SPLIT-SYSTÉM s vnitřní jednotkou v chlazeném prostoru a venkovní jednotkou v exteriéru (na
střeše objektu). Venkovní jednotka bude pracovat pouze v režimu chlazení s celoročním provozem.
Zařízení pracuje na principu přímého výparu chladiva ve výměníku vnitřní klimatizační jednotky a
jeho zpětné kondenzaci ve venkovní kondenzační jednotce. Vnitřní klimatizační jednotka je
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uvažována nástěnná popř. podstropní. Vnitřní a venkovní jednotka se vzájemně propojují měděným
izolovaným potrubím a komunikačním kabelem. Od vnitřní jednotky bude vedeno kondenzátní potrubí
pro odvod kondenzátu do kanalizace.
Rozmístění zařízení chlazení a hluková zátěž do exterieru
Centrální chladící zařízení bude umístěno ve strojovně vzt v 1.PP Hladina akustického tlaku bude cca
85 dB ( v 1 m ) na střeše objektu.
Na střeše budou umístěny suché chladiče s axiálními ventilátory, hladinu akustického lze uvažovat 90
dB.
Vzduchotechnika
Vzduchotechnická zařízení slouží k přívodu upraveného venkovního vzduchu do vnitřních prostor a
odvodu vzduchu znečištěného či ohřátého mimo větrané vnitřní prostory centra. Přiváděný vzduch
slouží buď pro potřeby osob (návštěvníků a personálu) či pro odvod tepelné zátěže. Vzduch přiváděný
pro potřeby lidí je při přívodu dále upravován (filtrován, ohříván, chlazen).
Teplonosným médiem pro ohřev a chlazení vzduchu je voda. Teplo a chlad pro úpravu vzduchu je
připravováno v centrálních strojovnách (výměníková stanice a strojovna chlazení).
Znečištěný a ohřátý vzduch je z objektu vyfukován, v případě že je kontaminován zápachem, tak nad
střechu objektu (sociálních zařízení).
Vzduchotechnická zařízení jsou ve většině případů umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP
objektu popřípadě přímo v prostorách pro něž jsou určena.
Doba provozu vzduchotechniky : 265 dní/ rok, provozní doba 13 h/ den.
Rozdělení zařízení
Vzduchotechnická zařízení jsou rozdělena podle jednotlivých prostor, pro které budou sloužit dle
popisu místností viz. tabulka zařízení.
Přehled hlavních zařízení vzduchotechniky :
Větrání kanceláří, pracoven, foyer a respíria, učeben
Větrání prostoru bude řešeno nuceně pomocí přívodní vzduchotechnické jednotky, která je umístěna
v 1.pp prostoru budovy. Jednotka bude vybavena systémem zpětného získávání tepla s vodním
dohřevem a dále pro letní provoz je uvažováno s chlazením. Odpadní vzduch bude vyveden nad
střechu do venkovního prostoru, eventuelně bude foukán do prostoru podzemních garáží jako jejich
teplovzdušné temperování. Pro přívod a odtah vzduchu budou použity anemostaty popř. obdelníkové
výústky.

Větrání chovů
Větrání prostoru bude řešeno nuceně pomocí přívodní vzduchotechnické jednotky, která je umístěna
v 1.pp prostoru budovy. Jednotka bude vybavena systémem zpětného získávání tepla s vodním
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dohřevem a dále pro letní provoz je uvažováno s chlazením. Odpadní vzduch bude vyveden nad
střechu do venkovního prostoru. S ohledem na velice nízké počty aktuálně chovaných zvířat není
předpoklad obtěžování zápachem. Pro přívod a odtah vzduchu budou použity anemostaty popř.
obdelníkové výústky.

Větrání laboratoří
Větrání prostoru bude řešeno nuceně pomocí přívodní vzduchotechnické jednotky, která je umístěna
v 1.pp prostoru budovy. Jednotka bude vybavena systémem zpětného získávání tepla s vodním
dohřevem a dále pro letní provoz je uvažováno s chlazením. Odpadní vzduch bude vyveden nad
střechu do venkovního prostoru, eventuelně bude foukán do prostoru podzemních garáží jako jejich
teplovzdušné temperování. Pro přívod a odtah vzduchu budou použity anemostaty popř. obdelníkové
výústky.
Digestoře laboratoří budou mít samostatný odtah odpadních plynů. Předpokládá se, že odtahy digestoří
budou svedeny do centrálního potrubí a odvedeny do výduchu (několika výduchů) na střeše budovy.
Větrání hygienických místností
Podtlakové větrání WC bude nasávat větrací vzduch z okolních prostor přes dveřní mřížky. Odtah
bude potrubím přes potrubní ventilátory vně objektu, nad střechu. Koncovými elementy budou
plastové ventily osazené v podhledu nebo vyústky osazené přímo na viditelném SPIRO potrubí.
Větrání parkovacích stání
Přívod vzduchu do prostoru garáží je navržen přirozeně v 1.PP v místě vjezdu do garáží a dále
neuzavíratelnými otvory v obvodové stěně garáží. Odtah bude nuceně s odvodem vzduchu do
obvodové stěny garáží. Odvodními elementy budou potrubní vyústky. Ovládání zařízení bude na
základě čidel koncentrace CO s regulací průtoku vzduchu.

Větrání technologických strojoven
Větrání těchto prostor bude řešeno v návaznosti na charakter prostor ve vazbě na jejich technologické
vybavení. Vybrané technologické prostory budou osazeny chladícím zařízením typu SPLIT – systém
s výkony dle požadavků instalované technologie.

Objekt SO-4 – Kongresové centrum
Chlazení
Pro odvod tepelné zátěže jsou v objektu uvažovány dva systémy :
 vodní chlazení vnitřních prostor cirkulačními jednotkami typu fun-coil a dále centrálními vzd
jednotkami , které jsou osazené chladiči vzduchu
 split jednotkami pro chlazení rozvoden ( serverů ) ekologickým chladivem např. R 407 C
Doba provozu zdrojů chladu : 120 dní/ rok, provozní doba 12 h/ den
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Popis celkové koncepce chlazení serverů
Chlazení serveru je navrženo dle osazené technologie za účelem odvodu tepelné zátěže tj. zajištění
vnitřní teploty v prostoru v letním období. Je uvažováno osadit do prostoru serverů chladící zařízení
typu SPLIT-SYSTÉM s vnitřní jednotkou v chlazeném prostoru a venkovní jednotkou v exteriéru (na
střeše objektu). Venkovní jednotka bude pracovat pouze v režimu chlazení s celoročním provozem.
Zařízení pracuje na principu přímého výparu chladiva ve výměníku vnitřní klimatizační jednotky a
jeho zpětné kondenzaci ve venkovní kondenzační jednotce. Vnitřní klimatizační jednotka je
uvažována nástěnná popř. podstropní. Vnitřní a venkovní jednotka se vzájemně propojují měděným
izolovaným potrubím a komunikačním kabelem. Od vnitřní jednotky bude vedeno kondenzátní potrubí
pro odvod kondenzátu do kanalizace.
Rozmístění zařízení chlazení a hluková zátěž do exterieru
Centrální chladící zařízení bude umístěno ve strojovně vzt v 1.PP Hladina akustického tlaku bude cca
85 dB ( v 1 m ) na střeše objektu.
Na střeše budou umístěny suché chladiče s axiálními ventilátory, hladinu akustického lze uvažovat 90
dB.

Vzduchotechnika
Vzduchotechnická zařízení slouží k přívodu upraveného venkovního vzduchu do vnitřních prostor a
odvodu vzduchu znečištěného či ohřátého mimo větrané vnitřní prostory centra. Přiváděný vzduch
slouží buď pro potřeby osob (návštěvníků a personálu) či pro odvod tepelné zátěže. Vzduch přiváděný
pro potřeby lidí je při přívodu dále upravován (filtrován, ohříván, chlazen).
Teplonosným médiem pro ohřev a chlazení vzduchu je voda. Teplo a chlad pro úpravu vzduchu je
připravováno v centrálních strojovnách (výměníková stanice a strojovna chlazení).
Znečištěný a ohřátý vzduch je z objektu vyfukován, v případě že je kontaminován zápachem, tak nad
střechu objektu (sociálních zařízení).
Vzduchotechnická zařízení jsou ve většině případů umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP
objektu popřípadě přímo v prostorách pro něž jsou určena.
Doba provozu vzduchotechniky : 265 dní/ rok, provozní doba 13 h/ den.
Rozdělení zařízení
Vzduchotechnická zařízení jsou rozdělena podle jednotlivých prostor, pro které budou sloužit dle
popisu místností viz. tabulka zařízení.
Přehled hlavních zařízení vzduchotechniky :
Větrání kongresového sálu, poslucháren, jednacích místností, restaurace s přípravnou, foyer
Větrání prostoru bude řešeno nuceně pomocí přívodní vzduchotechnické jednotky, která je umístěna
v 1.pp prostoru budovy. Jednotka bude vybavena systémem zpětného získávání tepla s vodním
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dohřevem a dále pro letní provoz je uvažováno s chlazením. Odpadní vzduch bude vyveden nad
střechu do venkovního prostoru, eventuelně bude foukán do prostoru podzemních garáží jako jejich
teplovzdušné temperování. Pro přívod a odtah vzduchu budou použity trysky a obdelníkové výústky.

Větrání hygienických místností
Podtlakové větrání WC bude nasávat větrací vzduch z okolních prostor přes dveřní mřížky. Odtah
bude potrubím přes potrubní ventilátory vně objektu, nad střechu. Koncovými elementy budou
plastové ventily osazené v podhledu nebo vyústky osazené přímo na viditelném SPIRO potrubí.
Větrání parkovacích stání
Pro větrání garáží je navrženo nucené větrání. Přívod vzduchu do prostoru garáží je navržen přirozeně
v 1.PP v místě vjezdu do garáží a dále neuzavíratelnými otvory v obvodové stěně garáží. Odtah bude
nuceně s odvodem vzduchu do obvodové stěny garáží. Odvodními elementy budou potrubní vyústky.
Ovládání zařízení bude na základě čidel koncentrace CO s regulací průtoku vzduchu.
Větrání technologických strojoven
Větrání těchto prostor bude řešeno v návaznosti na charakter prostor ve vazbě na jejich technologické
vybavení. Vybrané technologické prostory budou osazeny chladícím zařízením typu SPLIT – systém
s výkony dle požadavků instalované technologie.

Zásobování teplem
Dokumentace řeší přípravu a rozvod tepla pro ústřední vytápění, přípravu teplé užitkové vody a
dodávku tepla pro jednotky vzduchotechniky pro objekty kampusu UK v Hradci Králové.
Zdrojem tepla pro objekty bude výměníková stanice, která se nachází u každého objektu v 1.pp
objektu. Ve výměníkové stanici budou pro vytápění a vzd jednotky umístěny výměníky tepla
(deskové nebo stojaté protiproud). Počet a výkon výměníku tepla je navržen v souladu s ČSN 06
0310. Pro přípravu teplé vody budou ve výměníkové stanici instalovány výměníky tepla samostatně.
Na výstupu topné vody z výměníku tepla bude umístěna bezpečnostní skupina armatur na které bude
umístěn pojišťovací ventil, manometr a teploměr. Pojištění topného systému je provedeno
pojišťovacím ventilem, který bude umístěn na výstupu z každého kotle. Dále na zpátečku je napojena
automatická expanzní nádoba Gapo Olymp, která zajistí odvzdušnění, odplyňování a doplňování
systému.
Systém ÚT
Otopná tělesa jsou navržena ocelová desková typu ventil kompakt. V místnosti u prosklených ploch
instalovány podlahové konvektory s možností dotápění jednotlivých prostorů v topné sezóně a dále
budou umožňovat dochlazení prodejen prostoru v létě. Otopná tělesa budou osazeny termostatickými
hlavicemi a regulačními šroubeními s vypouštěním.
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Veškeré rozvody v objektu budou tepelně izolovány. Izolace potrubí vedeného v kotelně a pod
stropem 1.pp budou v provedení s hliníkovou fólií na povrchu. Tloušťky tepelných izolací budou
provedeny dle vyhlášky č.193/2007 Sb.

Bezpečnost práce a požární bezpečnost
Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika
organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření
k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření
k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni
dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární
ochrany. Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je
nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy,
požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. Pro vlastní
montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž jež jsou součástí dodávky
zařízení. Je třeba kontrolovat neporušenost uzemnění zařízení ve strojovně. Při opravách a údržbě je
třeba dodržovat odpojení těchto zařízení od přívodů elektro. Ve strojovnách musí být připraveny
ochranné pomůcky a prostředky včetně lékárničky první pomoci. Na dveřích strojovny a na zařízení
musí být i v průběhu montáže umístěny nápisy zakazující vstup a manipulaci se zařízením
neoprávněným osobám. Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny
základní a bezpečnostní předpisy, které se na dané zařízení vztahují.
Při průchodu požárně dělící konstrukcí budou kovové trubky utěsněny pomocí protipožárního
laminátu a protipožárního silikonu. Jestliže jsou rozvody vedeny v šachtě, která tvoří samostatný
požární úsek, bude provedeno pouze dozdění nebo dobetonování v úrovni požárně dělící konstrukce.

Ochrana proti hluku
Veškerá vzd. zařízení budou navržena a provozována v souladu nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Aby nedošlo provozem vzduchotechnického zařízení ke zvýšení hladiny hluku jak ve větraných
prostorech, tak i ve venkovním prostředí, budou použita následující opatření :
 Pro oddělení pevné částí od částí kmitajících jsou navrženy tlumící vložky.
 Pro zabránění šíření hluku uvnitř potrubí jsou do vzduchovodů navrženy tlumiče hluku a
ohebné hadice.
 Potrubí na závěsech a v prostupech stavební konstrukcí bude pružně uloženo.
 Potrubí jsou navržena v souladu s ČSN 73 08 72.
Protipožární opatření
Vzduchotechnické zařízení bude navržené v souladu s ČSN 73 0872 "Ochrana staveb proti šíření
požáru vzduchotechnickým zařízením" a podle požárně-technického řešení objektu.
V průchodech VZT potrubí dělícími zdmi požárních úseků o průřezu větším než 0,04 m2 budou
osazené požární klapky s odolností 90 minut. Uvedení požární klapky do polohy uzavírající průtok
potrubím bude signalizováno na klapce.
Potrubí, na kterém nebudou výdechy a které bude procházet několika požárními úseky, bude opatřeno
izolací patřičné požární odolnosti. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi s provětrávacími mřížkami
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budou osazené vypěňovacími tvarovkami např. INTUMEXEM nebo uzávěry s požární odolností
Části VZT potrubí, které procházejí jinými požárními úseky, nebo úseky VZT potrubí mezi
protipožární klapkou a požárně dělící konstrukcí, budou opatřené protipožární izolací s odolností 30
min.

Spotřeba energie
Objekt

Farmaceutická fakulta-1.etapa
Farmaceutická fakulta-2.etapa
Lékařská fakulta
Kongresové centrum
Vědecké centrum

Výkon
Celkem
(kW)

ÚT
(MJ)

1 896
1 270
2 532
596
1 683

8 442 700
4 851 600
11 345 400
2 479 000
4 893 000

ÚT
Spotřeba tepla
VZD
TUV
(MJ)
(MJ)

Celkem
(MJ)

2 154 518 227 000 10 824 218
6 161 195
1 082 595 227 000
2 690 000 1 091 000 15 126 400
3 500 356
813 356 208 000
7 351 903
2 049 903 409 000

Chlazení
Výkon
Spotřeba
tepla
(kW)
(MJ)
391
273
443
115
353

704 412
491 827
800 000
171 566
636 201

VZD

Elektrický příkon
Chlazení ÚT+TUV

(kW)

(kW)

(kW)

144
108
171
44
133

130
91
148
38
118

10
0
10
10
10

Základní vybavení objektů
Vědecké centrum
Obecné údaje:
Počty osob:
100 - 150
Organizační členění:
Centrální řídící a obslužná pracoviště:
Místnosti a pracovny
Konferenční a seminární sál
Sklady pro chemikálie, hořlaviny
Sklady pro chemikálie a hořlaviny budou provedeny tak, aby nemohlo při běžné manipulaci dojít
k úniku látek mimo zabezpečené prostory. Sklady budou odpovídat příslušným normám z hlediska
požární bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Standardně jsou používány anorganické
kyseliny a louhy (řádově litry za rok), organická rozpouštědla – toluen, aceton (řádově stovky litrů za
rok), chlorované uhlovodíky (řádově litry za rok). Ostatní chemikálie jsou používány v minimálním
množství v řádech do gramu za rok pro specifické experimenty. Nakládání s nimi je podřízeno povaze
látky.
Sklad pro biologický a toxický odpad
Sklad bude proveden jako zabezpečený tak, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin mimo sklad. Odpady
jsou shromažďovány ve zvláštních nádobách (kontejnerech) pro nebezpečný nebo biologický odpad,
jsou označeny a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Následně jsou předávány
oprávněné osobě k odstranění (spálení).
Místnost jako kryoprovoz pro biologické vzorky (vysokomrazící boxy)
Chladící místnost
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Místnost pro centrální sterilizaci
Archivy
Buffet, automaty na kávu
Sociální zázemí, údržba budovy
Pracoviště pro jednotlivé tematické skupiny dle této struktury: celkem 8x
Pracovny
Cca 5 laboratoří
Laboratoře jsou vybaveny standardními prostředky – digestoří s odtahem odpadních plynů (ilustrační
obr. č. 2) a laminárními boxy pro práci s biologickým materiálem (ilustrační obr. č. 3). Emise
škodlivin při práci v digestoři jsou s ohledem na malé velikosti vzorků zanedbatelné.

Obr. č. 2: Digestoř
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Obr. č. 3: Laminární box

1 knihovna, zároveň sloužící jako denní místnost
Sociální zázemí
Vivárium
Chovné prostory pro laboratorní zvířata (myši, potkani, králíci, prasata), operační sály, místnosti pro
práci s izotopy, laboratoře.
Chovné prostory pro maximálně 1 000 ks myší, 500 potkanů, 100 králíků a 10 prasat do 40 kg
hmotnosti. Zvířata jsou chována v klecích (prasat v boxech) na podestýlce z pilin. Prasata jsou
chována na roštech.
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Váhovna
Sklady podestýlky a krmiv
Sklad dezinfekčních prostředků a uklízecích pomůcek atd.
Umývárna chovných klecí pro malé hlodavce, myčka na mytí pitných lahví
Umývárna klecí na králíky
Místnost na autokláv
Prokládací autokláv a hygienická smyčka pro SPF chov
Sklad použité podestýlky a jednotka centrálního vysavače
Místnost s chladicím a mrazicím boxem na uložení mrtvých zvířat a jejich zbytků
Hygienická smyčka pro vstup do bariéry (sprcha, malá šatna)
Společenská místnost pro ošetřovatelky)
Místnost pro vedoucí
Místnost pro veterináře
Hygienické zázemí pro personál (2 x WC, sprcha)
Kancelář pro sekretářku k vyřizování dokumentace, objednávek
Archív dokumentace
Strojovna vzduchotechniky se zvlhčovači a její ovládání
Operační trakt:
Hygienická smyčka s „čistou“ a „špinavou“ šatnou, sprchou
Sociální zázemí pro návštěvy
WC a sprcha
Sklad na radionuklidy a vymírací místnost
V rámci experimentů a výuky jsou používány otevřené zářiče s nízkou aktivitou (β – zářiče – H3 a C14
a γ – zářiče (převážně I125)). Skladování a manipulace s těmito zářiči bude prováděna v souladu se
zákonem č. 18/1997 Sb. v aktuálním znění a jeho prováděcími předpisy.

Laboratoř na přípravu vzorků s radionuklidy
Místnost s měřícím přístrojem na stanovení radioaktivity

Lokalita B a C – vybudování Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové
Požadavky na část areálu pro LF:
Obecné údaje:
Počty studentů:
2.100 osob
Počty vyučujících: 120 osob
Vědečtí pracovníci: jsou většinou zároveň vyučujícími, nejedná se o zvýšení celkového
počtu pracovníků
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Organizační členění:
Kanceláře
Kuchyňka - přípravna pro sekretariát
Zasedací místnost – cca 30 míst
2 jednací místnosti – cca 8 míst každá
Posluchárny:
Seminární místnosti:
Počítačové učebny

2x
1x
2x
6x
5x

150 míst
200 míst
60 míst
40 míst, z toho 2 místnosti vybavené PC (celkem 80 PC)
20 míst vybavené PC (celkem 100 PC)

Kongresový sál
Posluchárna pro 500 osob, okolní chodby koncipovat jako prostor pro doprovodné výstavy kongresů.

Místnosti pro pedagogy a technický personál
Seminární místnosti
2 pitevny – v každé pitevně po 5 pitevních stolech (každá místnost dimenzovaná na 40 osob)
Úložiště těl
Místnost pro preparaci
Laboratoře
Knihovny
Anatomické muzeum
Denní místnosti
Archív
Sociální zázemí
Lékařská knihovna – detašované pracoviště
2 studovny + malé zázemí pro knihovníka

Ostatní
Jídelna (výdejna jídel) pro 30 osob (dle dohody s FN předpokládáme, že pro výrobu jídel bude sloužit
stravovací zařízení ve FN)
Buffet, rychlé občerstvení, automaty na nápoje, restaurace pro zaměstnance, návštěvníky
Všechny tyto potřeby řešit dle prostorových možností
Atriové prostory by měly umožnit využití pro kulturní a společenské příležitosti
Ostatní (technické zázemí)
Recepce
Šatny (řešit dle možností)
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Požadavky na část areálu pro potřeby FaF :
Počty osob:
Počty studentů:
Počty vyučujících:

800
100

Požadavky na strukturu a velikost místností:
Recepce, šatny ( řešit dle možností):
Technické zázemí:
3 místnosti po 20m2 ,
sklad chemikálií 50 m2
Výukové prostory pro FaF:
Posluchárny:
Seminární místnosti:
Počítačové učebny:

1 x pro 350 osob
2 x pro 250 osob
2 x pro 60 osob
3 x pro 40 osob
2 x pro 30 osob

Katedry:
Požadavky:
Pracovny profesorů, docentů a sekretářka
Pracovny asistentů
Pracovny PGS studentů
Denní místnost
Knihovna
Seminární místnosti
Výzkumné laboratoře včetně pracoviště s otevřenými zářiči (viz dtto LF)
Praktikárna pro studenty

Fakultní lékárna: cca 300 m2
Po dohodě s FN bude fakultní lékárna ze 2/3 činnosti určena pro výuku a zbytkem pro specifickou
lékárenskou činnost pro veřejnost.
Výuka: 30 studentů
7 vyučujících
7 zaměstnanců pro zajištění lékárenského provozu
Zařízení a rozloha dle příslušných norem MZ (viz lékárna s odbornými pracovišti dle vyhlášky č.
49/1993 Sb).
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Charakteristika území, dotčených ochranných pásem nebo chráněných území
Lokalita výstavby je v současné době využívána jako orná půda (v době zpracování oznámení
pěstována řepka). V území se nenachází chráněná území podle zvláštních právních předpisů.
Standardně bude nutné dodržet ochranná pásma komunikací a podzemních a nadzemních vedení.
Příprava území
V rámci přípravy staveniště bude z nezpevněných ploch sejmuta vrstva ornice a podorničí v celé jejich
mocnosti. Celé množství ornice bude použito pro zpětné ohumusení v rámci konečných terénních
úprav a sadových úprav, případné přebytky budou nabídnuty okolním zemědělským společnostem
k využití jako ornice. Zásadně bude postupováno podle rozhodnutí o vynětí ze ZPF.

Kanalizace
Venkovní kanalizace veřejná
Splaškové odpadní vody a dešťové vody budou ze zájmového území odvedeny jednotnou areálovou
kanalizací přes dvě kanalizační přípojky do veřejné kanalizace. Napojení areálu na veřejnou kanalizaci
tak bude ve dvou místech. Severní část areálu bude napojena na stoku veřejné jednotné kanalizace DN
1200, která se nachází východně od areálu za ulicí Zborovská. Na této stoce bude postavena nová
spojná šachta. Veřejná kanalizace bude v dimenzi DN 1200 prodloužena od nové spojné šachty o cca.
22 m a bude ukončena v ose jízdního pruhu revizní šachtou. Do této koncové šachty bude napojena
přípojka areálové kanalizace DN 800. Na nové stoce veřejné kanalizace bude osazena ještě jedna
spojná komora, která umožní napojení plánované stoky DN 500, která je vyprojektována v rámci
projektové dokumentace křižovatky Mileta.
Jižní část areálu bude napojena na stoku veřejné jednotné kanalizace DN 2200, která je vedena podél
ulice Zborovská jihovýchodně od areálu. Na této stoce bude postavena spojná šachta, do které bude
napojena nová stoka veřejné jednotné kanalizace DN 1200, která bude provedena v délce cca. 115 m.
Dimenze stoky je volena s ohledem na požadavek správce kanalizace, který požaduje retenční objem
stoky zvolit tak, aby byla schopná akumulovat objem vody návrhového deště (p=0,5, t=15 minut,
q=143 l/s*ha). Stoka DN 1200 bude ukončena revizní šachtou, do které bude napojena přípojka
areálové kanalizace DN 500.

Venkovní kanalizace areálová
Areálová kanalizace je napojena dvěmi přípojkami na veřejnou jednotnou kanalizaci. Severní část
areálu je odvodněna páteřní stokou jednotné kanalizace, která je tvořena stokou DN 1600 v délce 100
m a DN 800 v délce 240 m. Stoka je napojena do přípojky jednotné kanalizace DN 800, která je
navržena v délce 20 m a navazuje na novou stoku veřejné kanalizace DN 1200 v ulici Zborovská. Jižní
část areálu je odvodněna přípojkou jednotné kanalizace DN 500, která je zaústěna do nové veřejné
kanalizace DN 1200. Dimenze areálové kanalizace je volena s ohledem na požadavek správce
kanalizace, který požaduje retenční objem stoky zvolit tak, aby byla schopná akumulovat objem vody
návrhového deště (p=0,5, t=15 minut, q=143 l/s*ha).
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S ohledem na osazení objektu pod úrovní areálové kanalizace bude nutné splaškovou odpadní vodu a
dešťovou vodu z úrovně 1.pp objektů do oddílné kanalizace čerpat. K tomuto účelu tak budou zřízeny
čerpací šachty. Čerpací šachty budou vystrojeny dvěmi, paralelně zapojenými ponornými čerpadly,
která budou napojena na potrubí tlakové kanalizace.
Dešťové vody z otevřených parkovacích ploch v jižní části areálu a přilehlých komunikací objektu
budou svedeny gravitačně do dešťové areálové kanalizace přes odlučovače ropných látek.
Koncentrace NEL na odtoku z odlučovačů nepřesáhne 5 mg/l. Odlučovače jsou tvořeny válcovou
celoplastovou (dvouplášťovou) nádrží a jsou kompletně vybaveny technologií (tj. kalovými a
koalescenčními filtry). Zpevněné plochy nad podzemní částí areálu (nádvoří) budou odvodněny
ocelovými, žárově pozinkovanými žlaby do vnitřní kanalizace jednotlivých objektů.
Vnitřní kanalizace
Lékařská fakulta
Vnitřní kanalizace uvnitř objektu je oddílná. Samostatně jsou svedeny dešťové vody ze střechy
objektu a splaškové odpadní vody ze všech navržených zařizovacích předmětů. Splašková ležatá
kanalizace objektu je vedena pod stropem v 1.pp. S ohledem na osazení objektu vůči venkovní
kanalizaci a délce ležatých svodů je hlavní trasa ležaté kanalizace vedena ve spádu 0,65% a v dimenzi
min. DN 250. Vedlejší větve mají spád větší v závislosti na výškových poměrech. Vedlejší větve mají
spád větší v závislosti na výškových poměrech. Svislé odpadní potrubí je vedeno v instalačních
šachtách nebo v drážce ve zdivu. Kanalizace je odvětrána nad střechu. Pro možnost čištění
splaškového a vnitřního dešťového kanalizačního systému jsou na vhodných místech osazeny čistící
kusy. Hlavní ležatý svod splaškové kanalizace je zaústěn do areálové jednotné kanalizace.
Dešťové vody ze střechy objektu jsou odvedeny vnitřní dešťovou kanalizací, která je napojena pomocí
ležatého kanalizačního svodu do gravitační areálové jednotné kanalizace. Nádvoří na úrovni 1.np bude
odvodněno systémem odvodňovacích žlabů, které budou zakryty pororošty. První podzemní podlaží
objektu je osazeno pod úrovní areálové kanalizace. Všechny dešťové nebo splaškové odpadní vody z
úrovně 1.pp je tak nutné přečerpávat.
V některých prostorách LF se pracuje s roztoky radioizotopů. Tyto místnosti budou odvodněny do
sběrné jímky o objemu cca. 5 m3. Odpadní voda z této jímky bude po změření radioaktivity
přepouštěna do druhé jímky o objemu cca. 15 m3 a podle potřeby bude ředěna vodou tak, aby před
přečerpáním do kanalizace splňovala hodnoty dané kanalizačním řádem.
Jako materiálu na ležaté svody je použito potrubí z neměkčeného PVC. Na stoupací a připojovací
potrubí jsou použity trubky z PP HT-systému pro instalace uvnitř budov. Ležaté svody vedené v 1.pp
objektu budou izolovány, potrubí dešťové kanalizace vedené v 1.pp bude navíc ještě vyhříváno
topnými kabely.

Farmaceutická fakulta
Vnitřní kanalizace uvnitř objektu je oddílná. Samostatně jsou svedeny dešťové vody ze střechy
objektu a splaškové odpadní vody ze všech navržených zařizovacích předmětů. Splašková ležatá
kanalizace objektu je vedena pod stropem v 1.pp. S ohledem na osazení objektu vůči venkovní
kanalizaci a délce ležatých svodů je hlavní trasa ležaté kanalizace vedena ve spádu 0,65% a v dimenzi
min. DN 250. Vedlejší větve mají spád větší v závislosti na výškových poměrech. Svislé odpadní
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potrubí je vedeno v instalačních šachtách nebo v drážce ve zdivu. Kanalizace je odvětrána nad střechu.
Pro možnost čištění splaškového a vnitřního dešťového kanalizačního systému jsou na vhodných
místech osazeny čistící kusy. Hlavní ležatý svod splaškové kanalizace je zaústěn do areálové jednotné
kanalizace.
Dešťové vody ze střechy objektu jsou odvedeny vnitřní dešťovou kanalizací, která je napojena pomocí
ležatého kanalizačního svodu do gravitační areálové jednotné kanalizace. Nádvoří na úrovni 1.np bude
odvodněno systémem odvodňovacích žlabů, které budou zakryty pororošty. První podzemní podlaží
objektu je osazeno pod úrovní areálové kanalizace. Všechny dešťové nebo splaškové odpadní vody z
úrovně 1.pp je tak nutné přečerpávat.
V některých prostorách FaF se pracuje s roztoky radioizotopů. Tyto místnosti budou odvodněny do
sběrné jímky o objemu cca. 5 m3. Odpadní voda z této jímky bude po změření radioaktivity
přepouštěna do druhé jímky o objemu cca. 15 m3 a podle potřeby bude ředěna vodou tak, aby před
přečerpáním do kanalizace splňovala hodnoty dané kanalizačním řádem.
Jako materiálu na ležaté svody je použito potrubí z neměkčeného PVC. Na stoupací a připojovací
potrubí jsou použity trubky z PP HT-systému pro instalace uvnitř budov. Ležaté svody vedené v 1.pp
objektu budou izolovány, potrubí dešťové kanalizace vedené v 1.pp bude navíc ještě vyhříváno
topnými kabely.
Vědecké centrum
Vnitřní kanalizace uvnitř objektu je oddílná. Samostatně jsou svedeny dešťové vody ze střechy
objektu a splaškové odpadní vody ze všech navržených zařizovacích předmětů. Splašková ležatá
kanalizace objektu je vedena pod stropem v 1.pp. Svislé odpadní potrubí je vedeno v instalačních
šachtách nebo v drážce ve zdivu. Kanalizace je odvětrána nad střechu. Pro možnost čištění
splaškového a vnitřního dešťového kanalizačního systému jsou na vhodných místech osazeny čistící
kusy. Hlavní ležatý svod splaškové kanalizace je zaústěn do areálové jednotné kanalizace.
Dešťové vody ze střechy objektu jsou odvedeny vnitřní dešťovou kanalizací, která je napojena pomocí
ležatého kanalizačního svodu do gravitační areálové jednotné kanalizace. Nádvoří na úrovni 1.np bude
odvodněno systémem odvodňovacích žlabů, které budou zakryty pororošty. První podzemní podlaží
objektu je osazeno pod úrovní areálové kanalizace. Všechny dešťové nebo splaškové odpadní vody z
úrovně 1.pp je tak nutné přečerpávat.
V některých prostorách vědeckého centra se pracuje s roztoky radioizotopů. Tyto místnosti budou
odvodněny do sběrné jímky o objemu cca. 5 m3. Odpadní voda z této jímky bude po změření
radioaktivity přepouštěna do druhé jímky o objemu cca. 15 m3 a podle potřeby bude ředěna vodou tak,
aby před přečerpáním do kanalizace splňovala hodnoty dané kanalizačním řádem.
Jako materiálu na ležaté svody je použito potrubí z neměkčeného PVC. Na stoupací a připojovací
potrubí jsou použity trubky z PP HT-systému pro instalace uvnitř budov. Potrubí dešťové kanalizace
bude opatřeno izolací.

Kongresové centrum
Vnitřní kanalizace uvnitř objektu je oddílná. Samostatně jsou svedeny dešťové vody ze střechy
objektu a splaškové odpadní vody ze všech navržených zařizovacích předmětů. Splašková ležatá
kanalizace objektu je vedena pod stropem v 1.pp. Svislé odpadní potrubí je vedeno v instalačních
šachtách nebo v drážce ve zdivu. Kanalizace je odvětrána nad střechu. Pro možnost čištění
splaškového a vnitřního dešťového kanalizačního systému jsou na vhodných místech osazeny čistící
kusy. Hlavní ležatý svod splaškové kanalizace je zaústěn do areálové jednotné kanalizace.
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Dešťové vody ze střechy objektu jsou odvedeny vnitřní dešťovou kanalizací, která je napojena pomocí
ležatého kanalizačního svodu do gravitační areálové jednotné kanalizace. Nádvoří na úrovni 1.np bude
odvodněno systémem odvodňovacích žlabů, které budou zakryty pororošty. První podzemní podlaží
objektu je osazeno pod úrovní areálové kanalizace. Všechny dešťové nebo splaškové odpadní vody z
úrovně 1.pp je tak nutné přečerpávat.
Jako materiálu na ležaté svody je použito potrubí z neměkčeného PVC. Na stoupací a připojovací
potrubí jsou použity trubky z PP HT-systému pro instalace uvnitř budov. Ležaté svody vedené v 1.pp
objektu budou izolovány, potrubí dešťové kanalizace vedené v 1.pp bude navíc ještě vyhříváno
topnými kabely.

Zásobování vodou
Venkovní vodovod
Areál bude zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Objekt lékařské fakulty a kongresového
centra je osazen v místě stávajícího vodovodního řadu DN 300. Tento vodovod tak bude nutné přeložit
a to délce cca. 230 m. Objekty lékařské fakulty, farmaceutické fakulty a kongresového centra budou
napojeny vodovodními přípojkami na tento přeložený vodovodní řad. Objekt vědeckého centra bude
napojen na vodovodní řad DN 250, který je veden podél komunikace v jižní části areálu. Tento
vodovod však v současné době slouží jako vodovodní přípojka pro fakultní nemocnici a je na něm v
místě odbočení z hlavního řadu DN 300 osazena vodoměrná šachta. Stávající vodoměrná sestava tak
bude demontována a osazena v nové vodoměrné šachtě, která bude zřízena na stávajícím vodovodu
cca. 100 m západně od stávající šachty. Přípojka pro fakultní nemocnici tak bude začínat až od nové
vodoměrné šachty.
Teoretická potřeba vody (dle směrnice č. 9/73 MLVH a MZ)
specifická potřeba l/den
Lékařská fakulta
1) studenti
2 100 osob
40 l/posl. den
2) vyučující
120 osob
60 l/os. den
3) kavárna
2 zaměstnanci
300 l/zam. den
4) bufet
2 zaměstnanci
400 l/zam. den
5) jídelna
- pouze výdej jídel 200 jídel/den
5 l/1 jídlo
2
5) zalévání zeleně
1600 m
1,2 l/m2 den
celkem
95 520 l/den
Farmaceutická fakulta
1) studenti
800 osob
2) vyučující
100 osob
3) bufet
2 zaměstnanci
4) lékárna
3 zaměstnanci
5) zalévání zeleně
800 m2
celkem
40 060 l/den

40 l/posl. den
60 l/os. den
400 l/zam. den
100 l/zam. den
1,2 l/m2 den

cekem l/den
84 000 l/den
7 200 l/den
600 l/den
800 l/den
1 000 l/den
1 920 l/den

32 000 l/den
6 000 l/den
800 l/den
300 l/den
960 l/den
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Vědecké centrum
1) zaměstnanci
150 osob
2) chov prasat
10 kusů
3) chov hlodavců (mytí klecí) 1500 kusů
4) zalévání zeleně
1000 m2
celkem
31 350 l/den

150 l/os. den
15 l/kus. den
5 l/kus. den
1,2 l/m2 den

22 500 l/den
150 l/den
7500 l/den
1200 l/den

Kongresové centrum
1) kongresový sál
525 míst
2) recepce a šatna
3 zaměstnanci
3) restaurace
5 zaměstnanců
4) mytí podlahy + úklid 2 500 m2
0,3 l/m2
celkem
16 305 l/den

25 l/místo. den
60 l/os. den
450 l/zam. den
750 l/den

13 125 l/den
180 l/den
2 250 l/den

Celková potřeba vody
Průměrná denní potřeba vody:
Maximální denní potřeba vody:
Maximální hodinová potřeba vody:
Celková roční potřeba vody:

214585 l/den=214,6 m3/den
Qp=214,6 m3/den
Qd=214,6 x1,5=321,8 m3/den=3,22 l/s
Qh=321,8x2,1/24=28,2 m3/hod=7,8 l/s
Qr=214,6x190=40 774 m3/rok

Požární vodovod vnitřní
Qpo=3,3 l/s
Průměrná denní potřeba teplé vody (TV) celkem:
Požární vodovod venkovní:
Qpov=14 l/s

Qptv=37,8 m3/den

Potřebného množství vnější požární vody zajistí dle ČSN 73 0873 dva nadzemní hydranty DN 100.
Hydranty budou osazeny na veřejném vodovodním řadu DN 300 do vzdálenosti 100 m od objektů.
Vodní hospodářství
Průměrný denní průtok splaškových vod (1179 EO)
Maximální hodinový průtok splaškových vod
Minimální hodinový průtok
Celkové roční množství splaškových odpadních vod

Qd,p = 214,6 m3/den
Qh,max = 214,6*2,2/24 = 19,6 m3/hod
Qh,min = 0
Qr = 40 774 m3/rok

Výpočtové množství dešťových vod*
plocha
- střechy
10542 m2 x 0,9 x 0,0143 =
- zelené střechy
7098 m2 x 0,5 x 0,0143 =
- střecha pochozí (nádvoří)
16494 m2 x 0,6 x 0,0143 =
- střecha parkovacího domu
1356 m2 x 0,8 x 0,0143 =
- asfaltové komunikace
7859 m2 x 0,8 x 0,0143 =
- parkovací stání a chodníky
2397 m2 x 0,6 x 0,0143 =
- zatravněné plochy
16541 m2 x 0,10 x 0,0143 =
dešťové vody celkem 62287 m2
477,6 l/s

odtok
135,7 l/s
50,8 l/s
141,5 l/s
15,5 l/s
89,9 l/s
20,6 l/s
23,7 l/s
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Výpočtové množství dešťových vod odtékající na odlučovače ropných látek (ORL):
5813 m2 x 0,70 x 0,0143 = 58,2 l/s
*návrhový déšť 15 min., p = 0,5, q = 143 l/s.ha
Celkový objem dešťové vody při návrhovém dešti
Navržený celkový retenční objem stokového systému

430 m3
464 m3

Průměrný roční srážkový úhrn
Celkové množství dešťové vody dopadlé na dotčené území
Celkový odtok dešťové vody z lokality před realizací záměru
Celkový odtok dešťové vody z lokality po realizací záměru

618 mm/rok
38 493 m3/rok
3 849 m3/rok =>
20 640 m3/rok =>

10%
53%

Zásobování elektrickou energií a slaboproudé rozvody
Přepokládaný způsob zásobování elektrickou energií: Napojení odběru by bylo ze stávající trafostanice
35 kV , která je u kotelny nemocnice. Z ní by byla kabelová smyčka 35 kV do vstupní trafostanice
kampusu. Ta by obsahovala rozváděč VN, měření na straně VN , 2x trafo 35/0,4 kV cca 1250 kVA ,
rozvodnu NN a kompenzaci NN. Celkový požadovaný výkon je cca 2 000 kW.

Venkovní osvětlení
Vnější osvětlení bude voleno tak, aby bylo minimalizováno světelné znečištění při dodržení
normovaných hodnot venkovního osvětlení.

Terénní a sadové úpravy
Nezpevněné plochy v areálu budou po dokončení konečných terénních úprav ohumusovány a osety
travním semenem, ve vybraných pasážích areálu bude řešena intenzivní sadovnická úprava pozemku
odpovídající účelu jeho využití, řešení těchto úprav bude koordinováno s objekty drobné architektury
a vybavením. Údržba sadovnických úprav bude zajišťována navrženým zahradním vodovodem.

Hlučnost zařízení
Zhotovitel zajistí minimalizaci emisí hluku do okolního prostředí v průběhu výstavby. Provozem lze
předpokládat nárůst hlukové zátěže okolí stacionárními zdroji, zejména provozem vzduchotechniky.
Současně dojde realizací záměru k navýšení dopravní zátěže. Hluková zátěž je řešena samostatnou
hlukovou studií.

Pracovní prostředí, hygienické zařízení
Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.., dále
zákona č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví. Dále bude dodrženy všechny
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technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních
prvků.

Doprava
Dopravní napojení na stávající dopravní infrastrukturu je provizorní křižovatkou z ulice k nemocnici,
která ústí do ulice Zborovská. Dopravní obsluha vědeckého centra je z jižního napojení nemocnice,
které bude v budoucnu napojeno na „třebešskou radiálu“.
Cílový stav však uvažuje jednoznačně s realizací dopravního napojení dle PD „Mileta“. Přístup
z kruhové křižovatky je hlavním napojením celého areálu. Sjezdem z kruhové křižovatky je přístupný
jak hlavní příjezd do 1.PP kde uvažujeme s parkovacími stáními pro vlastní potřeby kampusu,
zaměstnanců i studentů, tak i pohotovostní parkovací dům, který by měl sloužit pro externí
návštěvníky kampusu, případně pro potřeby případných samostatně pořádaných kongresů. Sekundární
napojení areálu, které bude sloužit také pro vědecké centrum bude z jižního napojení nemocnice.

BILANCE PŘEDPOKLÁDANÉ VNĚJŠÍ DOPRAVY
Předpokládá se nárůst o cca 593 osobních aut v pracovní dny a 10 nákladních aut (počet průjezdů je
dvojnásobný).

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení stavby 05/2010.
Předpokládaný termín dokončení stavby 10/2015.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Stavbou a provozem záměru bude dotčeno město Hradec Králové.

9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí o umístění stavby dle § 76 a dalších dle zákona č. 183/2006 Sb.
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Při realizaci záměru dojde k záboru půdy v zemědělském půdním fondu na ploše 71 224 m2 (viz
tabulka č. 1). V rámci přípravy staveniště bude z nezpevněných ploch sejmuta vrstva ornice a
podorničí v celé jejich mocnosti. Ornice bude použita pro zpětné ohumusení v rámci konečných
terénních úprav a sadových úprav, případné přebytky budou předány zemědělským společnostem
k užití na orné půdě.

2. Voda
Vstupy v období realizace záměru nelze v této fázi projektové přípravy dostatečně specifikovat.
Spotřeba celková i maximální se bude odvíjet od počtu pracovníků v jednotlivých fázích realizace.
Po realizaci záměru dojde ke zvýšení potřeby vody o cca 40 774 m3 za rok (viz str. 35 a 36
Oznámení).

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Materiálové vstupy
Materiálové vstupy stavby budou podrobně řešeny v projektové dokumentaci. V rámci procesu
posuzování vlivu na životní prostředí lze pouze předpokládat relevantní materiálové vstupy ve fázi
provozu.
Chemické látky a přípravky
Materiál

Roční spotřeba (kg) řádově

Anorganické kyseliny

100

Anorganické louhy

100

Organická rozpouštědla

103

Organická rozpouštědla chlorovaná

101

Formaldehyd

102

Desinfekční prostředky

102

Specifické chem.látky

10-3

Technické plyny

103

Poznámka

N2, CO2, He, O2
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Elektrická energie
Celkový instalovaný příkon areálu bude cca 2 000 kW. Předpokládaná roční spotřeba elektrické
energie je cca 4 900 MWh.

Teplo
V rámci projektové dokumentace byly vypočteny potřeby tepla dle následující tabulky.
Objekt

Spotřeba tepla (GJ/rok)

SO 01 – Lékařská fakulta

15 126

SO 02 – Farmaceutická fakulta

16 990

SO 03 – Vědecké centrum

16 990

SO 04 – Kongresové centrum
Celkem

3 386
2542

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících
staveb)
Dopravní napojení na stávající dopravní infrastrukturu je provizorní křižovatkou z ulice k nemocnici,
která ústí do ulice Zborovská. Dopravní obsluha vědeckého centra je z jižního napojení nemocnice,
které bude v budoucnu napojeno na „třebešskou radiálu“.
Cílový stav však uvažuje jednoznačně s realizací dopravního napojení dle PD „Mileta“. Přístup
z kruhové křižovatky je hlavním napojením celého areálu. Sjezdem z kruhové křižovatky je přístupný
jak hlavní příjezd do 1.PP kde uvažujeme s parkovacími stáními pro vlastní potřeby kampusu,
zaměstnanců i studentů, tak i pohotovostní parkovací dům, který by měl sloužit pro externí
návštěvníky kampusu, případně pro potřeby případných samostatně pořádaných kongresů. Sekundární
napojení areálu, které bude sloužit také pro vědecké centrum bude z jižního napojení nemocnice.
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III. Údaje o výstupech

III. 1 Fáze výstavby

1. Ovzduší
Ovzduší ve fázi výstavby bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy – dopravou
materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou stavbou (plošný zdroj). Pro tuto stavbu
nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší
ve fázi výstavby. Frekvence dopravní zátěže je slabá (viz následující tabulka) a aplikace barev jako
zdroje emisí těkavých organických látek je prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo
negativně ovlivněno emisemi.

Liniové zdroje
Doprava ve fázi výstavby bude zajišťována maximálně 40 průjezdy nákladních automobilů během
14 hodinové směny. Jedná se tedy v průměru o 2,9 průjezdů během hodiny v rozmezí pracovní směny.
Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOx) jsou v tomto případě na
základě zkušeností zpracovatele oznámení zanedbatelné.

Plošné zdroje
Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti je
záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek
(TOL).
Emise tuhých znečišťujících látek nelze s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou
zůstává maximální eliminace emisí tuhých znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických
postupů ve fázi zvýšených emisí TZL (výkopy, hutnění a navážení zemin, štěrku atd.).
Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek
obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena
v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat používání nátěrových hmot s průměrným obsahem
těkavých organických rozpouštědel do 50 %. Podle zkušeností zpracovatele oznámení a velikosti
stavby lze předpokládat maximální spotřebu nátěrových hmot 500 kg za den.
Za předpokladu průměrného obsahu TOL v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise TOL
250 kg, což odpovídá při 8 hodinové směně hmotnostnímu toku 31,25 kg za hodinu, 9 g za sekundu.
S ohledem na tyto hmotnostní toky emisí těkavých organických látek lze předpokládat, že kvalita
ovzduší nebude jejich emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna.
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Návrh zařazení zdrojů emisí
Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní. Těkavé látky jsou jednoznačně
kategorizovány dle §3 písm. c) vyhlášky č. 355/02 Sb. V souladu s ustanovením bodu 4.2.6.1 přílohy
č. 2 vyhlášky č. 355/02 Sb. lze nátěry provádět pouze na základě povolení příslušného orgánu obce při
překročení zde uvedeného limitu celkové spotřeby.

Porovnání s emisními limity
Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem. Emisní
limit např. formou limitní spotřeby nátěrů ve stanoveném časovém období stanoví příslušný orgán
obce.

2. Odpadní vody
Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na stavbě budou
záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení v další fázi realizace stavby.

Ochrana vod
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.
Na stavbě nebude skladováno větší množství látek závadných vodám. Skladovány budou
v záchytných vanách o objemu minimálně 150 % objemu největší z umístěných nádob. Pohonné
hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné
vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou
předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou
odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Odpady
Při stavbě objektu budou vznikat následující odpady v předpokládaném množství.
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Tabulka: Odpady vznikající při stavbě objektu
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství (t)

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

0,5

08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

0, 5

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

5,0

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly znečištěné
škodlivinami

O/N

0,5

15 01 02

Plastové obaly

O

5,0

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0, 5

15 01 04

Kovové obaly

O

0,5

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

5,0

15 02 02*

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

N

10

17 01 07

Směsi nebo odělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuv. pod číslem 17 01 06.

O

150

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

20

17 04 05

Železo a/nebo ocel

O

1

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

1

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

100 000

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

3,0

Pozn.

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou
č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné
odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu
budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem
a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí
dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití
nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství
u rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby
nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány
vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
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prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:

Tabulka: Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

15 01 01

Kategorie

Množství (t)

N

0, 5

Papírové a lepenkové obaly znečištěné
škodlivinami

O/N

0,5

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0, 5

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

5,0

15 02 02*

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

N

10

Pozn.

Tabulka: Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství (t)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

5,0

15 01 02

Plastové obaly

O

5,0

15 01 04

Kovové obaly

17 01 07

Směsi nebo odělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuv. pod číslem 17 01 06.

O
O

0,5
150

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

20

17 04 05

Železo a/nebo ocel

O

1

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

1

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

100 000

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

3,0

Pozn.

Tabulka: Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Kategorie
N

Množství (t)

Pozn.

0,5
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Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí
při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených
a zvlášť označených částech těchto prostor.
Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství)
a požárního.
Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném
místě.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

4. Ostatní
Ochrana před únikem závadných látek
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí. Na stavbě nebude skladováno větší množství látek
závadných vodám. Skladovány budou v záchytných vanách o objemu minimálně 150 % objemu
největší z umístěných nádob. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot.
Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s
objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky,
zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními
předpisy.
Hluk
Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou
stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. Při dodržení časového omezení používání
zdrojů hluku (7 – 21 hod.) lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.
Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění výkopových prací – bagrování a nakládání
vytěžené zeminy nakladačem a odvoz materiálu. Dalšími význačnými zdroji hluku bude dále dovoz
materiálu pro násyp a popř. hutnění.
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Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod.
Podle zkušeností zpracovatele Oznámení s obdobnými stavbami lze posoudit šíření hluku od stavební
činnosti na okolní chráněný venkovní prostor. Odborný odhad byl proveden pro nejhlučnější část
výstavby – hrubé terénní úpravy. Dle zkušeností lze konstatovat, že při stavebních pracích budou
splněny uvedené limitní hodnoty LAeq = 65 dB pro stavební činnosti pro časový úsek 7.00 – 21.00
hod ve vztahu k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru.

Další
Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.

5. Doplňující údaje
Nejsou.
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III. 2 Fáze provozu

1. Ovzduší
Bodové zdroje
Záměr obsahuje relevantní bodové zdroje znečištění ovzduší – výduchy vzduchotechniky podzemních
parkovišť. Podrobně je ochrana ovzduší řešena v přiloženém výpočtu imisní zátěže.
V rámci výpočtů byly hodnoceny i zdroje těkavých organických látek (laboratoře a pitevna) a zdroj
emisí amoniaku – chov hospodářských zvířat. Zhodnoceny byly též emise vznikající spalováním
zemního plynu v laboratorních kahanech (celkem spálení cca 3 000 m3 plynu za rok). Tyto zdroje
s ohledem na zanedbatelné emise byly zhodnoceny jako nevýznamné a dále nebyly zahrnuty do
výpočtu imisní zátěže území. Přehled celkových ročních emisí je uveden v následující tabulce.
Tabulka – roční emise do ovzduší z bodových zdrojů
Škodlivina
CO
PM10
Nox
C6H6
TOL
ClU
amoniak
formaldehyd

Roční emise (t/rok)
0,019281
0,000019
0,005584
0,000097
0,100000
0,001000
0,092000
0,010000

Průměrný hm. tok (g/s)
0,0015546656
0,0000015656
0,0004502738
0,0000078281
0,008063216
0,000080632
0,007419000
0,000806321

Plošné zdroje
Plošným zdrojem znečištění jsou venkovní parkoviště. Podrobněji je popis uveden v přiloženém
výpočtu. Hodnocené emise jsou předloženy v následující tabulce.

Tabulka – roční emise do ovzduší z plošných zdrojů
Škodlivina
CO
PM10
Nox
C6H6

Roční emise (t/rok)
0,003851
0,000004
0,001115
0,000019

Průměrný hm. tok (g/s)
0,000310542
0,000000313
0,000089942
0,000001564
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Liniové zdroje
Nárůst emisí škodlivin do ovzduší bude způsoben nárůstem dopravní zátěže (liniový zdroj). Přehled
úseků, které tvoří liniový zdroj, je uveden v následující tabulce.
Tabulka - přehled úseků tvořících liniový zdroj
Směr úseku

Délka úseku
m
171,070
1302,690
756,771
697,859
1045,453
310,195
327,595
345,948
669,520
172,273
38,771
184,692

Střelecká
Rašínova
Sokolská směr Praha
Sokolská směr Brno
Brněnská
Gočárův okruh
Zborovská sever
Zborovská střed
Zborovská jih
Příjezdová k FN - jih
Příjezdová k FN - sever
Vnitropodniková

Hodnocené emise jsou předloženy v následující tabulce.

Tabulka – roční emise do ovzduší z liniových zdrojů
Směr úseku
Střelecká
Rašínova
Sokolská směr Praha
Sokolská směr Brno
Brněnská
Gočárův okruh
Zborovská sever
Zborovská střed
Zborovská jih
Příjezdová k FN - jih
Příjezdová k FN - sever
Vnitropodniková

Emise NOx
g·s-1·m-1
0,0000005002
0,0000006135
0,0000010003
0,0000010003
0,0000005729
0,0000005351
0,0000018741
0,0000007363
0,0000004681
0,0000004480
0,0000020222
0,0000005830

Emise CO
g·s-1·m-1
0,0000016481
0,0000028199
0,0000032962
0,0000032962
0,0000023902
0,0000019990
0,0000053703
0,0000021630
0,0000013413
0,0000014082
0,0000056120
0,0000010758

Emise PM10
g·s-1·m-1
0,0000000068
0,0000000108
0,0000000136
0,0000000136
0,0000000091
0,0000000079
0,0000000235
0,0000000072
0,0000000059
0,0000000016
0,0000000296
0,0000000300

Emise C6H6
g·s-1·m-1
0,0000000068
0,0000000091
0,0000000135
0,0000000135
0,0000000080
0,0000000071
0,0000000247
0,0000000102
0,0000000062
0,0000000069
0,0000000259
0,0000000033
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Zhodnocení imisního zatížení bylo provedeno pomocí výpočtového programu SYMOS 97 dle
metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí [2]. K výpočtu byl použit odborný odhad
větrné růžice pro lokalitu Hradec Králové, vypracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem
v Praze - Komořanech, který je dostatečně reprezentativní pro zájmovou lokalitu.
Emisní faktory, ze kterých byly vypočítány emise osobních vozidel a těžkých nákladních vozidel, jsou
uvedeny v přiloženém výpočtu.
Mapa referenčních bodů reprezentujících obytné zástavby, pro které byly vypočítány jednotlivé
příspěvky k imisní koncentraci, je uvedena v přiloženém výpočtu.
V přiloženém výpočtu jsou taktéž uvedeny příspěvky k imisním koncentracím oxidu uhelnatého,
prachových částic frakce PM10 , oxidu dusičitého, benzenu, těkavých organických látek, chlorovaných
uhlovodíků, amoniaku a formaldehydu jako určených relevantních škodlivin.
Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci lze vyvodit závěr, že umístěním záměru nedojde
k významnému zvýšení imisní koncentrace relevantních škodlivin v zájmovém území. Podrobněji je
hodnocení výstupů provedeno v přiloženém výpočtu. Závěry výpočtů jsou též uvedeny v kapitole D
oznámení.
Návrh zařazení zdrojů emisí
Zdroje nejsou zařazeny jako významné zdroje znečištění ovzduší.
Porovnání s emisními limity
Pro tyto zdroje nejsou stanoveny emisní limity.

2. Odpadní vody
Ve fázi provozu bude záměr zdrojem sociálních odpadních vod a odpadních vod z použití otevřených
zářičů. Průmyslové odpadní vody z tohoto typu činností vznikat nebudou.
Splaškové odpadní vody, ke kterým jsou rovněž připojeny odpadní vody z mytí chovných prostor,
klecí a podroštových kanálů chovů laboratorních zvířat, jsou zaústěny do splaškové kanalizace a
následně do veřejné městské kanalizace, která ústí na městskou čistírnu odpadních vod.
Znečištění splaškových odpadních vod lze charakterizovat parametry BSK5 a nerozpuštěnými látkami
(NL). Celkové množství odpadních vod dle projektové dokumentace bude 40 774 m3 za rok (321,8
m3/den).
Vypouštěné znečištění
Vypouštěné znečištění je charakterizované u sociálních vod parametry BSK5

a nerozpuštěnými
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látkami (NL). Odpadní splaškové vody budou zaústěny do veřejné kanalizace.
Produkované znečištění (190 dní v roce)
Přepočet na EO (220 l.den-1)
321800 [l] : 220 [l.den-1] = 1463 EO
Produkce BSK5 (60 g/EO a den)
60 * 1463* 190 = 16,68 t.rok-1

Produkce NL (55 g/EO a den)
55 * 1463 * 190 = 15,29 t.rok-1

Odpadní vody s obsahem radioizotopů
Odpadní vody s obsahem radioizotopů jsou svedeny samostatně do bezodtoké jímky, kde jsou
kumulovány. Následně jsou přepouštěny do ředící jímky, kde dojde k jejich naředění tak, aby byly
splněny podmínky kanalizačního řádu na limitní hodnoty aktivity odpadních vod. Tyto vody jsou po
kontrole jejich aktivity řízeně vypuštěny do veřejné kanalizace na základě zvláštní smlouvy
s provozovatelem kanalizace. Tento způsob nakládání s tímto typem zářičů je zcela běžný, s ohledem
na velice nízkou aktivitu používaných zářičů a jejich zanedbatelné množství nehrozí významné riziko
havárií.

Ochrana vod
Stavební provedení zajišťuje dostatečnou ochranu vod před znečištěním.

3. Odpady
Při provozu záměru mohou vznikat následující odpady.
Tabulka: Odpady vznikající při provozu
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

02 01 06

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy),
kapalné odpady, soustřeďované odděleně a
zpracovávané mimo místo vzniku

08 01 11*

Kategorie

Množství
(t.rok-1)

O/N

3

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

0,05

09 01 01*

Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

N

0,2

09 01 04*

Roztoky ustalovačů

N

0,2

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

N

0,5

Pozn.
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14 06 02*

Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi
rozpouštědel

N

0,01

14 06 03*

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

N

1,0

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,1

15 01 02

Plastové obaly

O

0,1

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 03

Dřevěné obaly

O

0,1

15 01 04

Kovové obaly

O

0,1

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 07

Skleněné obaly

O

0,1

15 01 07

Skleněné obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,1

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné neb. látkami

N

0,05

16 05 06*

Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou
nebo obsahují nebezpečné látky

N

0,05

18 01 03*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

N

10

18 01 09*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18
01 08

N

0,005

18 02 01

Ostré předměty

O

0,01

18 02 02*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

N

0,1

18 02 08*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18
02 07

N

0,001

20 01 01

Papír a lepenka

O

1,5

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,05

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

50

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou
č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné
odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Po naplnění nádob budou nebezpečné
odpady přemístěny do centrálního shromažďovacího místa zabezpečeného proti úniku škodlivin do
okolí zvlášť stavebně a technicky vybaveného pro shromažďování toxických a infekčních odpadů.
Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle
skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
shromažďovány v centrálním shromažďovacím místě. Všechny odpady budou shromažďovány
vytříděné podle druhů.
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Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:
Tabulka: Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství
(t.rok-1)

02 01 06

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy),
kapalné odpady, soustřeďované odděleně a
zpracovávané mimo místo vzniku

O/N

3

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 07

Skleněné obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,1

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné neb. látkami

N

0,05

16 05 06*

Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou
nebo obsahují nebezpečné látky

N

0,05

18 01 03*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

N

10

18 01 09*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18
01 08

N

0,005

18 02 02*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

N

0,1

18 02 08*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18
02 07

N

0,001

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,05

Pozn.

Tabulka: Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství
(t.rok-1)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,1

15 01 02

Plastové obaly

O

0,1

15 01 03

Dřevěné obaly

O

0,1

15 01 04

Kovové obaly

O

0,1

15 01 07

Skleněné obaly

O

0,1

18 02 01

Ostré předměty

O

0,01

20 01 01

Papír a lepenka

O

1,5

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

50

Pozn.
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Tabulka: Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství
(t.rok-1)

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

0,05

09 01 01*

Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

N

0,2

09 01 04*

Roztoky ustalovačů

N

0,2

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

N

0,5

14 06 02*

Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi
rozpouštědel

N

0,01

14 06 03*

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

N

1,0

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

50

Pozn.

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H9 – infekčnost, H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do
životního prostředí při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však
budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou
umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v
oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor. Projekt předpokládá vybudování
zvláštních místností přímo určených pro shromažďování odpadů. Tyto prostory budou zvlášť
vybaveny a zabezpečeny pro jednotlivé typy nebezpečnosti odpadů. V této fázi projektové
dokumentace není dosud zřejmé dispoziční umístění jednotlivých „skladů“.
Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství)
a požárního. Infekční odpady budou umístěny ve zvláštních kontejnerech přímo určených pro
shromažďování infekčního odpadu (týká se i kontaminované podestýlky a trusu zvířat).
Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném
místě.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).
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4. Ostatní
Hluk
Lze předpokládat nárůst hlukové zátěže okolí zejména provozem vzduchotechniky a sociálních
zařízeních. Současně dojde realizací záměru k navýšení dopravní zátěže. Podrobnější hodnocení
hlukové zátěže z dopravy je provedeno v kapitole D Oznámení.

Další
Ionizující záření
Záměr může být ve fázi provozu zdrojem ionizujícího záření. V rámci laboratorních experimentů a
výuky jsou používány radioizotopy (otevřené zářiče) o velmi nízké aktivitě. S těmito je však
nakládáno pouze v prostorách zabezpečených dle příslušných právních předpisů a norem pro
nakládání s tímto typem materiálu. Odpadní vody s obsahem radioizotopů jsou ředěny na hodnoty
aktivity povolené kanalizačním řádem a následně vypouštěny do veřejné kanalizace na základě
zvláštní smlouvy s provozovatelem kanalizace. Při navrženém způsobu nakládání se zářiči a s ohledem
na velice nízkou aktivitu a zanedbatelné množství zářičů a dále s ohledem na zvláštní odbornou
způsobilost pracovníků přicházejících do styku se zářiči je riziko úniku záření mimo zabezpečené
prostory dostatečně eliminováno.
Pachové látky
Provoz vivária může být zdrojem pachových látek vznikajících při chovu laboratorních zvířat.
Vzhledem k velmi nízkému počtu chovaných jedinců a zaústění výduchu z chovných hal nad střechu
objektu, není předpoklad obtěžování zápachem. Zpracovatelem oznámení bylo provedeno místní
šetření v současném viváriu LF UK v Hradci Králové a lze konstatovat, že jeho provoz není v okolí
subjektivně zaznamenatelný.

Světelné znečištění
Záměr bude zdrojem světla. Světelné znečištění bude minimalizováno výběrem zdrojů světla a jeho
intenzity na nejnižší možnou přípustnou hodnotu.
Zdroj infekce
V rámci laboratorních experimentů může být manipulováno s infekčním materiálem a může vznikat
infekční odpad. Manipulace s potenciálně infekčním materiálem je vždy prováděna v laminárních
boxech, které dostatečně omezují riziko úniku infekce mimo zabezpečené prostory a ve zvlášť pro tyto
účely stavebně a organizačně zabezpečené laboratořích. Současně jsou aplikována další technická
(desinfekce) a organizační opatření pro eliminaci úniku infekce mimo zabezpečené prostory. Infekční
odpady včetně podestýlky a trusu laboratorních zvířat jsou ukládány pouze do zvláštních kontejnerů
přímo určených pro shromažďování infekčních odpadů a následně předávány oprávněným osobám.
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5. Doplňující údaje
Provoz nezasáhne krajinu, nedotkne se významným způsobem faktoru pohody. V lokalitě nejsou
zasaženy vzrostlé dřeviny.
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ČÁST C
C.1 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr se nachází jižně od centrální části města Hradec Králové. Zájmový prostor pro
realizaci je vymezen Fakultní nemocnicí Hradec Králové a ulicí Zborovská. Plocha pro výstavbu byla
dosud využívána převážně k zemědělské výrobě (v roce 2009 vysazena řepka olejka). Jedná se o
záměr, který je v tomto území historicky plánován.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Obr. č. 1: Umístění záměru

Zdroj: www.mapy.cz

1. Voda
V blízkosti záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje.

Povrchová voda
Celé území je odvodněno řekou Labe, která protéká od severu k jihu, přibližně 500m Z směrem od
záměru. Koryto Labe bylo v minulosti regulováno, má mnoho slepých ramen a napájí mokřady.
Inunduje převážně na pravý břeh. Hodnoty průtoků v Labi jsou následující:
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Q355 = 9,75 m3/s
Q1 = 219 m3/s
Q5 = 414 m3/s
Q50 = 723 m3/s
Q100 = 812 m3/s
Zájmová oblast se svou polohou nenachází v žádné Chráněné oblasti přirozené akumulace
povrchových vod (CHOPAV). Základní charakteristiku dané oblasti s pohledu povrchových vod
udává tab. č. 1.

Tab. č. 1: Charakteristika lokality – vody povrchové
ID hydrologického povodí:

103010020

Číslo hydrologického pořadí:

1-03-01-002/0

ID toku:

104440100100

Název toku:

Staré Labe

ID hrubého úseku toku:

1044401

Horní styčník - řkm:

2

Dolní styčník - řkm:

0

ID pramenného úseku:

104440100100

Délka údolnice:

2,03 km

Povodí 3.řádu:

Labe od Orlice po Loučnou

Oblast povodí:

Oblast povodí Horního a středního Labe

ID koordinační oblasti:

5100

Název koordinační oblast:

Horní a střední Labe

ID oblasti SUBUNIT:

5100

ID metadat:

VUV_DBVTOK_20060406

Zdroj: http://heis.vuv.cz

Podzemní voda
Podle hydrogeologického členění území ČR spadá zájmová oblast do hydrogeologického rajónu 4360
– labská křída (viz. tab. č. 2). Zájmová oblast se svou polohou nenachází v žádné Chráněné oblasti
přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV).
Tab. č. 2: Charakteristika lokality – vody podzemní
Rajony základní vrstvy
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Plocha hydrogeologického rajonu :

4360
Labská křída
2 845,75 km2

Oblast povodí:

Horní a střední Labe

Hlavní povodí:

Labe

Skupina rajonů:

Křída Středního Labe po Jizeru

Geologická jednotka:

Sedimenty svrchní křídy

Přípovrchová zóna
hydrogeologického rajonu:

4360
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Litologie:

jílovce a slínovce

Dělitelnost rajonu:

lze dělit

Mocnost souvislého zvodnění:

15 až 50 m

Hladina:

volná

Typ propustnosti:

průlino - puklinová

Transmisivita:

nízká <1.10 m2/s

Mineralizace:

0,3-1 g/l

Chemický typ:

Ca-Mg-HCO3-SO4

-4

1. vrstevní kolektor
ID hydrogeologického rajonu:

4360

Litologie:

pískovce a slepence

Křídové souvrství:

perucko-korycanské

Stratigrafická jednotka:

cenoman

Dělitelnost rajonu:

nelze dělit

Mocnost souvislého zvodnění:

5 až 15 m

Hladina:

napjatá

Typ propustnosti:

průlino - puklinová

Transmisivita:

nízká <1.10 m2/s

Mineralizace:

>1 g/l

Chemický typ:

Na-Ca-HCO3-Cl

-4

Zdroj: http://heis.vuv.cz

2. Půdy a horniny
Terén záměru i okolí je rovinatý. Půdy nacházející se v dané oblasti se řadí mezi nivní půdy. Půdní
zrnitostí dominují půdy převážně hlinité s výrazným zastoupením prachu.
Půdotvorné substráty tvoří mocnější uloženiny mladšího antropozoika – holocénu: nivní a
organogenní sedimenty, naváté písky.
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Geologická charakteristika
Charakter lokality je přehledně popsán v následující geologické charakteristice.
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3. Ovzduší
Ve sledované širší oblasti patří k největším znečišťovatelům ovzduší elektrárna Opatovice. V zájmové
užší lokalitě vzniká znečištění ovzduší především výfukovými plyny z automobilové dopravy, méně
pak ze stacionárních zdrojů (vzduchotechnik apod.). Tato problematika je řešena samostatným
dokumentem – výpočtem imisní zátěže.
Přehled údajů o emisích "Bilance emisí znečišťujících látek v roce 2007" udává tab. č. 3.

Tab. č. 3: Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Hradec Králové
Okres HK 2007

TZL

SO2

NOx

CO

VOC

NH3

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok

REZZO 1

18,5

237,5

116,4

111,6

166,0

536,3

REZZO 2

22,6

20,9

30,0

40,6

48,5

167,9

REZZO 3

167,2

279,1

124,9

869,4

176,7

-

REZZO 1 - 3

208,3

537,5

271,3

1021,6

391,2

704,2

Zdroj: http://www.chmi.cz

4. Klimatické podmínky
Zájmová oblast se nachází v nadmořské výšce přibližně 230 m. Pro tuto oblast jsou příznačné středně
silné přízemní teplotní inverze a relativně silné regionální teplotní inverze. Tab. č. 4. udává
dlouhodobé průměrné hodnoty teplotní bilance a množství srážek.
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Tab. č. 4: Dosažené průměrné teplotní hodnoty
Měsíc

Meteorologická stanice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3,6

-0,3

Rok

Průměrná teplota vzduchu [°C] (podle ČHMÚ)
Hradec Králové

-2,1 -0,2

3,5

8,4

13,5 16,7 18,1 17,6 13,9

9,1

8,5

Průměrná úhrn srážek [mm] (podle ČHMÚ)
Hradec Králové

36,3 31,8 33,8 38,8 72,1 75,0 71,1 83,1 50,0 39,2 43,0 42,6 616,8

Zdroj: www.chmi.cz

V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Posuzovaná lokalita spadá podle
E. Quitta do oblasti teplé s označením T2. Charakteristiku této oblasti udává tab. č. 5. Dotčená oblast
je charakteristická dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až
mírně teplým jarem i podzimem. Krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tab. č. 5: Klimatické ukazatele dotčené oblasti
Klimatické ukazatele oblasti T2

Prům. hodnoty za rok

Počet letních dnů

50-60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160-170

Počet mrazivých dnů

100-110

Počet letních dnů

30-40

Průměrná teplota v lednu

-2°C až -3°C

Průměrná teplota v červenci

18°C až 19°C

Průměrná teplota v dubnu

8°C až 9°C

Průměrná teplota v říjnu

7°C až 9°C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90-100 [mm]

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400 [mm]

Srážkový úhrn v zimním období

200-300 [mm]

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40-50

Počet zamračených dnů v roce

120-140

Počet jasných dnů v roce

40-50

5. Chráněná území
Záměr se nenachází na v žádné CHOPAV ani v ochranném pásmu vodního zdroje, v ochranném
pásmu kulturní památky, památkové rezervaci, památkové zóně.

Přírodní památky
V těsném okolí záměru se nenachází žádná přírodní památka, která by mohla být záměrem ovlivněna.
V širším pohledu se nachází:
PP na Plachtě – vzdálena cca 1,9 km JV směrem od záměru.
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PP Roudnička a Datlík – vzdálena cca 2,3 km J směrem od záměru.
PP na Plachtě zahrnuje rybníky, písčiny, rašelinné louky, lesní porosty a rozptýlené skupiny křovin.
Vyskytuje se zde řada chladnomilných druhů (sítina kostrbatá, můra kovolesklec modřínový, ještěrka
živorodá, čolek horský), a to v nadmořské výšce 235 - 247 m n. m. Z botanického i zoologického
hlediska je PP Na Plachtě považovaná za unikátní.
PP Roudnička a Datlík nachází se na rozloze 35,39 ha, zahrnuje rybníky Roudnička Datlík s
mezilehlými a přilehlými mokřadními loukami a lesy po cestu pod hrází rybníka Cikán. Vyhlášeno v
roce 1988. Předmětem ochrany jsou rybníky a slatinné louky, vodní a mokřadní společenstva,
rašelinné louky, tedy ekosystémy s řadou chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů, s funkcí
biocentra v okolní zemědělské a urbanizované krajině.

Přírodní rezervace
V blízkosti záměru se nenachází žádná přírodní rezervace.

Evropsky významné lokality
Předmětný záměr se přímo nenachází v žádné EVL – viz obr. č. 2. Nejblíže k záměru se nachází
Evropsky významná lokalita Orlice a Labe, která je dále v textu charakterizována. Tato EVL se
nachází podél řeky Labe a Orlice, tedy ve vzdálenosti cca 500m od záměru. Další EVL je Slatinná
louka a Roudničky, vzdálená cca 3 km J směrem.
Obr. č. 2: EVL

Zdroj: http://mapy.nature.cz

Strana 62 (celkem 97)

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění pozdějších změn
Kampus UK v Hradci Králové

Strana 63 (celkem 97)

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění pozdějších změn
Kampus UK v Hradci Králové

Ptačí oblasti
Posuzovaný záměr se nenachází v žádné PO ani v jejím těsném okolí.
Nejbližší PO jsou:
Bohdanečský rybník - vzdálený cca 15 km JZ směrem.
Komárov - vzdálený cca 15,7 km JV směrem.

6. Fauna a flóra
Fauna a flora v posuzované lokalitě neobsahuje chráněné prvky. V okruhu 2 km se vyskytuje několik
lokalit s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Tyto lokality jsou popsány v předcházející kapitole.
Zájmová plocha se nachází v části města, tedy v oblasti silně ovlivněné lidskou činností. Větší část
plochy byla dosud zemědělsky využívána, menší část zatravněna.
Z charakteru oblasti se dá předpokládat výskyt především:
Fauna
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Jde o běžný druh Polabí (např. třebešská ramena aj.), zjištěn akusticky z okolí rybníka Roudnička,
nelze vyloučit zálety i do zájmového území.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Předpokládány pouze přelety. Zájmové území postrádá prostory vchodné k reprodukci druhu,
nedochází k rušení žádného objektu, vhodného pro hnízdění.
Zlatohlávek (Oxythyrea funesta)
Předpokládaný sporadičtější výskyty na květech z důvodu potravního výskytu. Prostory vhodné k
reprodukci (trouchnivějící stromy apod.) se v zájmovém území nenacházejí.
Čmelák Bombus agrorum, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terrestris)
Všechny výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější
preference výskytu, předpokládané vesměs potravní výskyty.
Flora
Větší část plochy se nachází na místě současných i bývalých polních kultur (v roce 2009 vysazena
řepka olejka), část plochy zatravněna. V lokalitě se nachází několik nalétavých dřevin, především
uchycených na březích komunikací a okrajích pozemků, vzrostlé stromy se vyskytují ojediněle.
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7. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Pojmy:
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). Dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability
krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.

Uzemní systém ekologické stability – vztaženo k záměru
Samotný předmět zájmu se nachází v bioregionu 1.8 Širší hlinité nivy 2. v.s. (dle Biog. členění ČR, II.
díl, Culek), číslo 2Lh , biochora 2512, provincie 1 – viz obr. č. 3.
Širší hlinité nivy 2. vegetačního stupně se nacházejí mimo jiné v hercynské podprovincii podél Labe.
Segmenty tohoto typu biochory patří mezi nejrozsáhlejší v republice. Reliéf niv je typicky rovinný,
s výškovými rozdíly do 10 m/16 km2. V detailu je však reliéf členěn velmi plochými a tudíž
nezřetelnými elevancemi břehových valů a zbytky teras, i menšími a nápadně mrtvými rameny. Tento
typ biochory vzniká výhradně podél velkých řek, s velkými povodněmi regionálního rozsahu a
přínosem materiálu ze vzdálených pramenných oblastí. Sedimenty jsou tudíž zpravidla nevápnité.
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Obr. č. 3: USES širší zájmové oblasti

Zdroj: http://egis.uur.cz/uur21/Frames.asp

8. Krajina, způsob jejího využívání
Řešené území náleží do níže uvedeného geomorfologického členění z něhož nejužším označení je
Královéhradecká kotlina. Jedná se o erozní kotlinu v povodí Labe na slínovcích a spongilitech
spodního a středního turonu a svrchního turonu až koniaku s pleistocenními říčními štěrky a písky,
eolitickými písky a sprašemi. Geomorfologický ráz je dán rozsáhlými středně a mladopleistocénními
terasovými plošinami a širokou nivou. Jedná se o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a nejnižších
teras. Zájmové území má plochý terénní reliéf, původní výškové rozdíly křídového povrchu jsou
vyrovnány nadložními kvarterními uloženinami. Na modelaci terénu se rovněž podepsala skutečnost,
že území se nachází v prostoru soutoku Labe a Orlice, který se v období pleistocénu a holocénu
přesouval dle intenzity a síly jednotlivých toků. Nejvýznamnějším přírodním vlivem byla erozněakumulační činnost Orlice v holocénu, kdy jsou vytvářena nová koryta řeky a současně jsou zanášena
opuštěná ramena a mělké deprese holocenními náplavy. Tato činnost řeky, která se projevovala až do
novověku zanechala relikty říčních ramen v mrtvé nebo fosilní formě.
Geologická stavba zájmové oblasti
Z regionálně geologického hlediska se celá širší zájmová oblast nachází v labské oblasti české křídové
tabule, charakterizované písčito - jílovým vývojem svrchnokřídové sedimentace. Předkvartérní
podloží je budováno horninami labské křídové facie – střednoturonské až coniacké slínovce povrchu
navětralé až zvětralé. Kvartérní pokryv tvoří eluviálně-deluviální uloženiny charakteru jílu až
písčitého jílu o mocnosti desítek centimetrů až 1m, i více. Jsou překryty fluviální sedimenty –
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hlinitými písky, často s příměsí štěrků.
Podle geomorfologického členění se posuzovaná oblast řadí do následujících jednotek:
Dle geomorfologických celků vyšších jednotek (Demek J.)
Provincie
Česká vysočina
Soustava (subprovincie)
Česká tabule (6)
Podsoustava (oblast)
Východočeská tabule (6c)
Celek
Východolabská tabule (6c-1)
Dle geomorfologických celků nižších jednotek (Demek J.)
Celek
Východolabská tabule (6c-1)
Podcelek
Pardubická kotlina (6c-1c)
Okrsek
Královéhradecké kotlina (6c-1c-a)

9. 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. V širším posuzovaném území se pak nacházejí převážně ložiska štěrkopísků.
V posuzované lokalitě se podle geologické mapy, znázorňující hlavní geologické jednotky vystupující
na povrch nachází mezozoikum.
Hypotetický řez horninovým prostředím odhaluje v hloubce 3 km pod povrchem Prekambrické
horniny, slabě a středně metamorfované.
Česká křídová tabule, do které patří dotčená oblast (viz. obr. č. 4) vznikla zaplavením prakticky celé
severní části Českého masívu. Hlavní transgrese moře a s ní spojená sedimentace nastala až ve svrchní
křídě. Převládají zde subhorizontálně uložené sedimenty mořského původu. Petrograficky se jedná
o mocná souvrství převážně pískovců a jílovců až slínovců. V některých místech přecházejí slínovce
do opuk. Pískovce a opuky se intenzívně využívají (již od středověku) jako stavební kámen.

Strana 67 (celkem 97)

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění pozdějších změn
Kampus UK v Hradci Králové

Obr. č. 4: Česká křídová pánev

Cyklické střídání propustných pískovců a nepropustných pelitů vytváří ideální struktury pro
zadržování podzemní vody. Pískovce s průlinovou propustností tvoří kolektory, pelity a izolátory.
Tím, že Česká křídová tabule má tvar pánve s největší hloubkou uprostřed, dochází k proudění
podzemních vod od okrajů do středu pánve a vytvářejí se tím na mnoha místech podzemní vody
s napjatou hladinou (artéské studny).
Tektonicky jsou sedimenty České křídové tabule intenzívně porušeny řadou dílčích zlomů, které
všechny souvisejí s velkou zlomovou strukturou - labským lineamentem, který ve směru SZ-JV
prochází v podloží pánve.

Mechanické narušení horninového prostředí
Mechanické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje II. stupně, což znamená, že
se může projevit zrychlená eroze a občasné zazemění vodních nádrží. Přítomny jsou starší svážné
terény, kde by se mohly případné sesuvy reaktivovat. Mohou se objevit krasové a pseudokrasové jevy
s občasným poklesem povrchu.

Chemické narušení horninového prostředí
Chemické narušení horninového prostředí v širší oblasti dosahuje III. stupně, což značí riziko
výraznějšího znečištění podzemních vod a půd. Tento charakter je typický pro hustší osídlení
s průmyslem a zemními pracemi.

10. Architektonické a jiné historické památky
V blízkosti záměru se nenacházení architektonické ani jiné historické památky, které by mohli být
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záměrem ovlivněny. Záměr se nenachází na v žádné ochranném pásmu kulturní památky, památkové
rezervaci ani památkové zóně.

11. Obyvatelstvo
Záměr se nachází v městě Hradec Králové, bližší údaje viz následující tab. č. 6.
Tab. č. 6: Obyvatelstvo
Název
ZUJ:
ID obce:
Statut:
Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Z toho v produkt. věku:
Průměrný věk:

Hradec Králové
569810
4687
Město
21
10563 ha
99129
61739
38,3

12. Hmotný majetek
V okolí realizovaného záměru se nevyskytuje hmotný majetek vyžadující zvláštní ohledy.

C.2 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita
životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Činnost v tomto území
odpovídá jeho charakteru. Znamená to, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive
krajinářsky zajímavé. Záměrem nedojde k narušení soustředěné obytné zástavby (hluk, emise,
doprava).
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji
ovlivnit stávající parametry životního prostředí.
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného omezení
akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Stávající kvalita oblasti plně odpovídá realizaci
záměru. Zpracovateli oznámení nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti,
které by omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí.
Z hlediska imisní zátěže ovzduší je, vzhledem k zanedbatelným příspěvkům záměru emisemi
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škodlivin, území schopné záměr akceptovat bez sledovatelných změn kvality ovzduší.
Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako stabilizační prvek (funkce protierozní,
hydrologická, stabilizační, estetická). Proto je nutné brát na porosty zřetel a zachovat je nebo
obnovovat – zvláště pak i po provedení záměru.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

I.1 Fáze výstavby

Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Vliv emisí
Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým
hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Záměr se neprojeví
sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Při realizaci stavby by měla být prováděna preventivní
opatření ke snížení prašnosti, zejména skrápění, používání stavebních zástěn a pod.

Vliv hluku
Při výstavbě dojde po dobu výstavby k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku
budou stavební práce a dále dočasně zvýšená dopravní zátěž lokality. Specifikace zátěže není možná
s dostatečnou vypovídací hodnotou. Doporučuje se realizovat opatření k minimalizaci hlukové zátěže
a zejména k organizačním opatřením, která zajistí, že emise hluku nebudou mimo akceptovatelnou
denní dobu (7 – 21 hod.).
Stavbou by nemělo dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu při dodržování pravidel silničního
provozu.

Vliv vibrací
Stavba nebude významným zdrojem vibrací. Vibrace způsobené pracemi v rámci zakládání stavby
nepřesáhnou akceptovatelnou míru. Pro stavební práce budou použity standardní stavební
mechanismy. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.
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Pracovní prostředí
Pracovní prostředí ve fázi výstavby bude charakterem stavby ovlivněno. Zátěž pracovního prostředí
musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně musí proběhnout
kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.

Péče o bezpečnost práce
Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., dále dle
zákona o ochraně veřejného zdraví. Dále bude dodrženy všechny technologické postupy provádění
dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků.

Sociálně ekonomické vlivy
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat.
Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli Oznámení,
lze stavbu hodnoceného záměru považovat za akceptovatelnou a lze prohlásit, že nedojde k obecnému
narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi výstavby.
Faktor pohody by neměl být narušen.

Vlivy na ovzduší a klima
Nepředpokládá se významný vliv na klima.
Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.

Hodnocení zdravotních rizik
Ze získaných údajů je zřejmé, že při stavební činnosti bude nakládáno s látkami, které nejsou rizikové
pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je současně
nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Z těchto důvodů je potenciální
rizikovost eliminována. Důležité však bude podrobné rozpracování havarijních plánů pro případ úniku
látek do pracovního nebo životního prostředí včetně komunikačních cest.
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Vlivy na hlukovou situaci
charakteristiky

a eventuelně další fyzikální a biologické

Stavba neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby byly
překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Výstavbou stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody. Používané materiály
nejsou zdrojem dalších dotací škodlivin do okolního prostředí a nemůžou ovlivnit stávající stav půd,
horninového a vodního prostředí. Realizaci stavby bude předcházet podrobný geologický a
hydrogeologický průzkum. Způsob provedení stavby bude akceptovat závěry těchto průzkumů tak,
aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hydrogeologických nebo hydrologických poměrů lokality.
Způsob zakládání stavby bude podrobněji řešen v další fázi projektové dokumentace.

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek
Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané materiály, a to i ve
fázi výstavby.
Vzhledem k charakteru záměru jsou možné následující havarijní stavy:
 Požár.
 Únik závadných látek.
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními
opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.).
Ochrana před únikem závadných látek
Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu úniku chráněny záchytnými nádobami
a závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných vanách.

Vlivy na půdu
Stavbou nedojde k významnému negativnímu ovlivnění půd. Stavbou dojde k záboru půdy v ZPF.
Ornice skrytá v rámci přípravy územní bude dále použita v rámci sadových úprav území, popřípadě
bude nabídnuta zemědělským společnostem pro další použití na zemědělské půdě. Zásadně bude
postupováno podle rozhodnutí o vyjmutí ze ZPF.
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. V lokalitě
nejsou významné zdroje nerostných surovin. Při stavbě budou používány standardní materiály
s ohledem na chemismus horninového prostředí tak, aby nedocházelo k vzájemnému negativnímu
ovlivnění. Chemismus horninového prostředí bude ověřen v další fázi projektové přípravy.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů. Staveniště se nachází na
intenzivně obdělávané zemědělské půdě. V lokalitě nebudou zasaženy vzrostlé stromy. Není
předpoklad výskytu ohrožených zástupců flory nebo fauny s ohledem na standardní způsob obdělávání
zemědělské půdy.

Vlivy na krajinu
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. Urbanistické a
architektonické řešení zohledňuje danou lokalitu včetně pohledů na kulturně cennou část starého
města.
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I.2 Fáze provozu

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Vliv emisí
Ve fázi provozu dojde k ovlivnění imisní zátěže ovzduší zejména vlivem zvýšením dopravy.
Provozem stavby budou emitovány škodliviny z provozu parkovišť a vlivem zvýšení dopravy v ulici
Zborovská. Hodnoceny byly též příspěvky škodlivin emitovaných při laboratorním použití těkavých
organických látek a chlorovaných uhlovodíků (laboratoře LF, FaF, a Vědeckého centra) a při použití
formaldehydu (pitevna, patologie a histologie). Vzhledem k zanedbatelným emisím nebyly v rámci
hodnocení imisní zátěže zohledňovány emise škodlivin vznikajících spalováním zemního plynu
v kahanech v laboratořích (fugitivní emise). Podrobně je imisní zátěž hodnocena v přiloženém
výpočtu.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého - NO2
Pro oxid dusičitý je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu
zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 200 µg·m-3 pro hodinovou koncentraci a 40 µg·m-3 pro
průměrnou roční koncentraci.
Stávající imisní charakteristiky (pozadí) oxidu dusičitého jsou v hodnotě 33,2 µg·m-3 pro průměrnou
roční koncentraci (viz. Imisní charakteristika lokality).
a) v pravidelné síti referenčních bodů
V pravidelné síti referenčních bodů byl vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové
koncentraci NO2 v hodnotě 0,043881 µg·m-3, což představuje 0,022 % imisního limitu.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci NO2 byl vypočten v hodnotě 0,020608 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 byl vypočten v hodnotě 0,001036 µg·m-3, což
představuje 0,003 % imisního limitu. Se zahrnutím stávajícího imisního pozadí bude průměrná roční
koncentrace NO2 v předmětné lokalitě v hodnotě 33,2 µg·m-3.
b) v referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa
V referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa v předmětné lokalitě byl
vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové koncentraci NO2 pro referenční bod 10009
v hodnotě 0,032710 µg·m-3, což představuje 0,016 % imisního limitu.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci NO2 byl vypočten pro referenční bod 10009
v hodnotě 0,015361 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 byl vypočten pro referenční bod 10005
v hodnotě 0,000863 µg·m-3, což představuje 0,002 % imisního limitu. Se zahrnutím stávajícího
imisního pozadí bude průměrná roční koncentrace NO2 pro referenční bod 10005 v hodnotě
33,2 µg·m-3.
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Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého lze vyvodit závěr, že realizací
záměru nedojde k překračování imisních limitů stanovených pro NO2 ani k významnému zvýšení
imisní koncentrace NO2. Provozem záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné
lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu uhelnatého - CO
Pro oxid uhelnatý je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu
zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 10 mg·m-3 (10 000 µg·m-3) pro maximální denní
osmihodinový průměr.
Stávající imisní charakteristiky (pozadí) oxidu uhelnatého jsou v hodnotě 402,4 µg·m-3 pro průměrnou
roční koncentraci (viz. Imisní charakteristika lokality).
a) v pravidelné síti referenčních bodů
V pravidelné síti referenčních bodů byl vypočten nejvyšší příspěvek k maximální 8mi hodinové
koncentraci CO v hodnotě 0,744285 µg·m-3, což představuje 0,007 % imisního limitu.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci CO byl vypočten v hodnotě 0,349535 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci CO byl vypočten v hodnotě 0,018860 µg·m-3. Se
zahrnutím stávajícího imisního pozadí bude průměrná roční koncentrace CO v předmětné lokalitě
v hodnotě 402,4 µg·m-3.
b) v referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa
V referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa v předmětné lokalitě byl
vypočten nejvyšší příspěvek k maximální 8mi hodinové koncentraci CO pro referenční bod 10005
v hodnotě 0,524830 µg·m-3, což představuje 0,005 % imisního limitu.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci CO byl vypočten pro referenční bod 10005
v hodnotě 0,246473 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci CO byl vypočten pro referenční bod 10005
v hodnotě 0,015494 µg·m-3. Se zahrnutím stávajícího imisního pozadí bude průměrná roční
koncentrace CO pro referenční bod 10005 v hodnotě 402,4 µg·m-3.
Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci oxidu uhelnatého lze vyvodit závěr, že realizací
záměru nedojde k překračování imisních limitů stanovených pro CO ani k významnému zvýšení
imisní koncentrace CO. Provozem záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné
lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10
Pro prachové částice frakce PM10 je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 50 µg·m-3 pro 24 hodinovou koncentraci a
40 µg·m-3 pro roční koncentraci.
Stávající imisní charakteristiky (pozadí) prachových částic frakce PM10 jsou v hodnotě 26,2 µg·m-3 pro
průměrnou roční koncentraci (viz. Imisní charakteristika lokality).
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a) v pravidelné síti referenčních bodů
V pravidelné síti referenčních bodů byl vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové
koncentraci PM10 v hodnotě 0,005402 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci PM10 byl vypočten v hodnotě 0,002364 µg·m-3, což
představuje 0,005 % imisního limitu.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci PM10 byl vypočten v hodnotě 0,000119 µg·m-3, což
představuje 0,0003 % imisního limitu. Se zahrnutím stávajícího imisního pozadí bude průměrná roční
koncentrace PM10 v předmětné lokalitě v hodnotě 26,2 µg·m-3.
b) v referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa
V referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa v předmětné lokalitě byl
vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové koncentraci PM10 pro referenční bod 10009
v hodnotě 0,003798 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci PM10 byl vypočten pro referenční bod 10009
v hodnotě 0,001662 µg·m-3, což představuje 0,003 % imisního limitu.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci PM10 byl vypočten pro referenční bod 10005
v hodnotě 0,000097 µg·m-3, což představuje 0,0002 % imisního limitu. Se zahrnutím stávajícího
imisního pozadí bude průměrná roční koncentrace PM10 pro referenční bod 10005 v hodnotě
26,2 µg·m-3.
Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10 lze vyvodit závěr,
že realizací záměru nedojde k překračování imisních limitů stanovených pro PM10 ani k významnému
zvýšení imisní koncentrace PM10. Provozem záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí
v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci benzenu – C6H6
Pro benzen je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 5 µg·m-3 pro roční koncentraci.
Stávající imisní charakteristiky (pozadí) benzenu jsou v hodnotě 2,2 µg·m-3 pro průměrnou roční
koncentraci (viz. Imisní charakteristika lokality).
a) v pravidelné síti referenčních bodů
V pravidelné síti referenčních bodů byl vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové
koncentraci C6H6 v hodnotě 0,005622 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci C6H6 byl vypočten v hodnotě 0,002640 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci C6H6 byl vypočten v hodnotě 0,000119 µg·m-3, což
představuje 0,002 % imisního limitu. Se zahrnutím stávajícího imisního pozadí bude průměrná roční
koncentrace C6H6 v předmětné lokalitě v hodnotě 2,2 µg·m-3.
b) v referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa
V referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa v předmětné lokalitě byl
vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové koncentraci C6H6 pro referenční bod 10005
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v hodnotě 0,004411 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci C6H6 byl vypočten pro referenční bod 10005
v hodnotě 0,002071 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci C6H6 byl vypočten pro referenční bod 10005
v hodnotě 0,000098 µg·m-3, což představuje 0,002 % imisního limitu. Se zahrnutím stávajícího
imisního pozadí bude průměrná roční koncentrace C6H6 pro referenční bod 10005 v hodnotě
2,2 µg·m-3.
Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci benzenu lze vyvodit závěr, že realizací záměru
nedojde k překračování imisních limitů stanovených pro C6H6 ani k významnému zvýšení imisní
koncentrace C6H6. Provozem záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci těkavých organických látek - VOC
Pro těkavé organické látky není stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit.
Imisní charakteristiky těkavých organických látky jsou monitorovány jednotlivě, nikoliv jako suma
VOC.
a) v pravidelné síti referenčních bodů
V pravidelné síti referenčních bodů byl vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové
koncentraci VOC v hodnotě 1,875659 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci VOC byl vypočten v hodnotě 0,880856 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci VOC byl vypočten v hodnotě 0,024075 µg·m-3.
b) v referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa
V referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa v předmětné
vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové koncentraci VOC pro referenční
v hodnotě 1,721279 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci VOC byl vypočten pro referenční
v hodnotě 0,808356 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci VOC byl vypočten pro referenční
v hodnotě 0,017285 µg·m-3.

lokalitě byl
bod 10005
bod 10005
bod 10005

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci těkavých organických látek lze vyvodit závěr, že
realizací záměru nedojde k významnému zvýšení imisní koncentrace VOC.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci chlorovaných uhlovodíků - ClU
Pro chlorované uhlovodíky není stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit.
Stávající imisní charakteristiky (pozadí) chlorovaných uhlovodíků nejsou monitorovány.
a) v pravidelné síti referenčních bodů
V pravidelné síti referenčních bodů byl vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové
koncentraci ClU v hodnotě 0,018761 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci ClU byl vypočten v hodnotě 0,008810 µg·m-3.
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Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci ClU byl vypočten v hodnotě 0,000241 µg·m-3.
b) v referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa
V referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa v předmětné
vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové koncentraci ClU pro referenční
v hodnotě 0,017217 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci ClU byl vypočten pro referenční
v hodnotě 0,008086 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci ClU byl vypočten pro referenční
v hodnotě 0,000173 µg·m-3.

lokalitě byl
bod 10005
bod 10005
bod 10005

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci chlorovaných uhlovodíků lze vyvodit závěr, že
realizací záměru nedojde k významnému zvýšení imisní koncentrace ClU.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci formaldehydu
Pro formaldehyd není stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit.
Stávající imisní charakteristiky (pozadí) formaldehydu nejsou monitorovány.
a) v pravidelné síti referenčních bodů
V pravidelné síti referenčních bodů byl vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové
koncentraci formaldehydu v hodnotě 0,187566 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci formaldehydu byl vypočten v hodnotě 0,088086
µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci formaldehydu byl vypočten v hodnotě 0,002407
µg·m-3.
b) v referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa
V referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa v předmětné lokalitě byl
vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové koncentraci formaldehydu pro referenční bod
10005 v hodnotě 0,172128 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci formaldehydu byl vypočten pro referenční bod
10005 v hodnotě 0,080835 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci formaldehydu byl vypočten pro referenční bod
10005 v hodnotě 0,001728 µg·m-3.
Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci formaldehydu lze vyvodit závěr, že realizací
záměru nedojde k významnému zvýšení imisní koncentrace formaldehydu.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci amoniaku – NH3
Pro amoniak není stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit. Dle U.S. EPA databáze IRIS
je referenční dávka RfD (Reference Concentration for Chronic Inhalation Exposure) pro amoniak,
která při celoživotním příjmu pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví, v hodnotě 100 µg·m-3 pro
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denní koncentraci.
Stávající imisní charakteristiky (pozadí) amoniaku není v předmětné lokalitě monitorovány. Nejbližší
měření amoniaku probíhá v Pardubicích – Dukle v hodnotě 3,3 µg·m-3 pro průměrnou roční
koncentraci (viz. Imisní charakteristika lokality).
a) v pravidelné síti referenčních bodů
V pravidelné síti referenčních bodů byl vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové
koncentraci NH3 v hodnotě 3,457893 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci NH3 byl vypočten v hodnotě 1,623913 µg·m-3, což
představuje 1,624 % referenční dávky RfD.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci NH3 byl vypočten v hodnotě 0,030302 µg·m-3. Se
zahrnutím stávajícího imisního pozadí bude průměrná roční koncentrace NH3 v předmětné lokalitě
v hodnotě 3,3 µg·m-3.
b) v referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa
V referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa v předmětné lokalitě byl
vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové koncentraci NH3 pro referenční bod 10004
v hodnotě 2,817879 µg·m-3.
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci NH3 byl vypočten pro referenční bod 10004
v hodnotě 1,323346 µg·m-3, což představuje 1,323 % imisního limitu.
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci NH3 byl vypočten pro referenční bod 10004
v hodnotě 0,013138 µg·m-3. Se zahrnutím stávajícího imisního pozadí bude průměrná roční
koncentrace NH3 pro referenční bod 10004 v hodnotě 3,3 µg·m-3.
Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci amoniaku lze vyvodit závěr, že realizací záměru
nedojde k překračování limitů stanovených pro NH3 ani k významnému zvýšení imisní koncentrace
NH3. Provozem záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Dle vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek a
povaze posuzovaného záměru je názorem zpracovatele výpočtu imisní zátěže území, že
•

realizací a provozem posuzovaného záměru nebude docházet k překračování imisních
limitů vyhlášených pro ochranu zdraví lidí. Lze předpokládat, že obyvatelstvo v dotčené
lokalitě nebude negativně ovlivňováno provozem záměru.

•

příspěvky k imisní koncentraci vybraných znečišťujících látek jsou zanedbatelné bez
významnějšího ovlivnění stávajících imisních charakteristik (pozadi).

Vliv hluku
Stacionárními zdroji hluku jsou:
Venkovní parkovací plochy
Vnitřní parkovací plochy
Vzduchotechnika
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Hluk z dopravy:
Automobilová doprava
Parkovací plochy, vjezdy do areálu
Vlastní kryté podzemní parkovací plochy kampusu jsou umístěny v 1.PP pod objekty a v 1.PP
parkovacího domu s využitím konfigurace terénu a minimálními zásahy do terénu z důvodu vysoké
hladiny spodní vody v území. Primární vjezd je v severní části (příjezd od jižní křižovatky Mileta).
Sekundární vjezd do areálu je plánován z jižního příjezdu do nemocnice (příjezd na venkovní
parkoviště). Východní vjezd je určen výhradně pro zásobování a požární připravenost.
Vzduchotechnika
Vzduchotechnická zařízení jsou ve většině případů umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP
objektu popřípadě přímo v prostorách, pro něž jsou určena.
Doba provozu vzduchotechniky: 265 dní/ rok, provozní doba 13 h/ den.
Tab. - Zdroje hluku – VZD
Počet

Hladina akust. výkonu
Lw v dB(A)

Hladina akust. tlaku
Lp v dB(A)/ve vzdálenosti

Umístění

Strojovna VZD

1

70

-

střecha

Strojovna VZD

13

70

-

1.PP

Venkovní chladič

4

-

90/1m

střecha

Strojovna chlazení

3

-

85/1m

1.PP

Strojovna chlazení

1

-

85/1m

střecha

Venkovní žaluzie

13

-

75/4m

střecha

Výměníková
stanice

3

-

54/1m

1.PP

Zdroje hluku

Ochrana proti hluku
Veškerá vzd. zařízení budou navržena a provozována v souladu nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Aby nedošlo provozem vzduchotechnického zařízení ke zvýšení hladiny hluku jak ve větraných
prostorech, tak i ve venkovním prostředí, budou použita následující opatření :
Pro oddělení pevné částí od částí kmitajících jsou navrženy tlumící vložky.
Pro zabránění šíření hluku uvnitř potrubí jsou do vzduchovodů navrženy tlumiče hluku a ohebné
hadice.
Potrubí na závěsech a v prostupech stavební konstrukcí bude pružně uloženo.
Potrubí jsou navržena v souladu s ČSN 73 08 72.
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Výpočet hluku
Pro výpočet hluku byly stanoveny výpočtové body charakterizující nejbližší chráněné objekty:
V1 – Obytný panelový dům, 9 nadzemních podlaží, č.p.1689, výpočet 2 m od fasády
V2 – Ubytovna Fakultní nemocnice, 9 nadzemních podlaží, č.p. 1124, výpočet 2 m od fasády
V3 – Budova Fakultní nemocnice, 7 nadzemních podlaží, výpočet 2 m od fasády
V4 – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v HK, 6 nadzemních podlaží, výpočet 2 m
od fasády
Obr.: Výpočtové body

Výpočet

Výpočet je proveden pro situaci před realizací záměru a po realizaci všech fází záměru, a to v denní i
noční dobu.
Výpočet hlukové zátěže okolí záměru byl proveden pomocí programem HLUK+.
Tab.: Výsledky výpočtu hlukové zátěže
2010
(před realizací)
Výp. bod

V1

V2
V3

2015
(po realizaci)

Posouzení/nárůst

Výška

LAeq (dB)
den

LAeq (dB)
noc

LAeq (dB)
den

LAeq (dB)
noc

LAeq (dB)
den

LAeq (dB)
noc

3m

48,6

39,7

51,9

44,1

3,3

4,4

9m

56,5

48,1

52,8

48,8

-3,7

0,7

15m

60,2

51,7

55,7

51,4

-4,5

-0,3

3m

50,5

42,1

51,4

43,4

0,9

1,3

9m

52,4

43,9

54

45,7

1,6

1,8

15m

54,7

46,3

57,4

47,8

2,7

1,5

3m

49,5

41,1

44,6

39,5

-4,9

-1,6
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V4

9m

50,1

41,6

45,1

40

-5

-1,6

15m

50,8

42,3

46,5

41

-4,3

-1,3

3m

47,8

39,4

46,3

38,7

-1,5

-0,7

9m

50,2

42

48,9

40,7

-1,3

-1,3

15m

52,1

43,6

52,2

43,5

0,1

-0,1

Zdroj: Vlastní výpočet

Hodnocení
Hodnoty překračující limitní hodnoty jsou vyznačeny šedým podkresem. Limit v bodu V1 (obytný
panelový dům, č.p.1689) je 60 dB ve dne, 50 dB v noci. V tomto bodě je lim. hodnota teoreticky
překročena a je v rozsahu chyby výpočtu. Ovšem realizací záměru, včetně změny dopravního řešení
zájmové lokality, dojde k celkovému snížení hluku v tomto bodě.
Nejistoty výsledků výpočtového programu
Nejistota výpočtu hluku programu HLUK+ se pohybuje v rozmezí do 2 dB.

Závěr
Záměrem nedojde k celkovému navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní ani
noční době dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v aktuálním znění. Především změnou dopravního
řešení dojde i ke snížení ekv. hladiny hluku v bodě V1 (15 m), kde je lim. hodnota mírně překročena.
V zájmové oblasti dojde ve skutečnosti k odclonění některých prostor/budov především Fakultní
nemocnice a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany HK. Navržený záměr by neměl mít
negativní vliv na změnu hlukového zatížení posuzované lokalitě a neměl by tak plošně ovlivnit
hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmové oblasti. Lze tedy konstatovat pozitivní přínos realizace
stavby pro celkovou hlukovou situaci nejbližších chráněných objektů.
Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladiny akustického tlaku A po
realizaci všech etap výstavby včetně dopravního řešení.

Narušení bezpečnosti silničního provozu
Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací
Provoz záměru nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením
zdravotních rizik.

Pracovní prostředí
Pracovní prostředí ve fázi provozu je určováno rizikovými parametry – práce s biologickým
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(potenciálně infekčním) materiálem, práce s otevřenými zářiči, práce s nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky.
Stavební provedení, způsob nakládání s materiálem a odpady jsou řešeny na vysoké úrovni
zabezpečení. Práce s výše uvedenými materiály musí provádět pouze osoby dostatečně odborně
způsobilé podle zvláštních právních předpisů. Vybavení laboratoří a příslušných prostor musí být
provedeno v souladu s určujícími zvláštními právními předpisy a normami. Tato technická, stavební a
organizační opatření jsou dostatečná pro minimalizaci rizik.

Rizikové faktory dle NV č. 361/2007 Sb.
Rizikové faktory musí být zhodnoceny před uvedením záměru do trvalého provozu v rámci
kategorizace rizikových prací.

Sociálně ekonomické vlivy
Realizací stavby nedojde k významnému ovlivnění zaměstnanosti. Předpokládá se postupné
přemístění stávajících profesí do nového kampusu. Realizací kampusu dojde ke zkvalitnění výuky a
vědeckého zázemí univerzity. Vybavení laboratoří umožní provádět vědeckou a výzkumnou činnost
na kvalitativně vyšší úrovni. Z tohoto pohledu záměr bude mít významně pozitivní sociálně
ekonomické vlivy.

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek
Havarijní stavy jsou rizikovou skutečností s ohledem na používané suroviny a vznikající produkty (viz
část Materiály a suroviny).

Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy:





Požár.
Únik nebezpečných chemických látek.
Únik infekčního materiálu.
Únik radioaktivních materiálů.

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno zejména
 realizovanými stavebními opatřeními (izolace, dispoziční uspořádání hygienických smyček,
záchytné vany odpadní vody z laboratoří pracujících s ionizujícím zářením,...),
 technickými opatřeními (digestoře, laminární boxy, zabezpečení obalů na materiály a odpady
apod.),
 organizačními opatřeními (odborná způsobilost pracovníků, atd.)
a dále schválením havarijního plánu, provozního řádu, požárního řádu a provozováním kontrolního

Strana 84 (celkem 97)

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění pozdějších změn
Kampus UK v Hradci Králové

systému podle vyhlášky č. 450/05 Sb. a dalších zvláštních předpisů pro nakládání s radioaktivním
materiálem a infekčním materiálem.

Ochrana před únikem závadných látek
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že objekt po realizaci záměru je dostatečně zabezpečen pro
skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, infekčním a radioaktivním materiálem a
zabezpečuje dostatečné zajištění shromažďovaných odpadů a skladovaných těchto látek z před jejich
nežádoucím únikem do okolního prostředí.
Aplikována budou opatření předepsaná zvláštními právními předpisy a normami. zvláště s ohledem na
povinnost zpracování havarijních plánů a provozování kontrolních systémů.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat. S ohledem na výše uvedené
parametry záměru, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy stavby zasaženo.
Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli oznámení,
lze provoz hodnoceného záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že nedojde k narušení
faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi provozu.
Faktor pohody by neměl být narušen.

Vlivy na ovzduší a klima
Nepředpokládá se významný vliv na klima. Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.
Viz výše.

Hodnocení zdravotních rizik
Záměr nebude emitovat do okolního prostředí škodliviny ani hluk ve významném množství. Záměr by
se tedy neměl projevit zvýšením zdravotních rizik. Viz výše a dále přiložené výpočty imisní zátěže a
hluková studie.

Vlivy na hlukovou situaci
charakteristiky

a eventuelně další fyzikální a biologické

Záměrem nedojde k celkovému navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní ani
noční době dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v aktuálním znění. Především změnou dopravního
řešení dojde i ke snížení ekv. hladiny hluku v bodě V1 (15 m), kde je lim. hodnota mírně překročena.
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V zájmové oblasti dojde ve skutečnosti k odclonění některých prostor/budov především Fakultní
nemocnice a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany HK. Navržený záměr by neměl mít
negativní vliv na změnu hlukového zatížení posuzované lokalitě a neměl by tak plošně ovlivnit
hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmové oblasti. Lze tedy konstatovat pozitivní přínos realizace
stavby pro celkovou hlukovou situaci nejbližších chráněných objektů.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Provozem stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody. Zabezpečení činností
rizikových pro kontaminaci vod je dostatečné a odpovídá současné úrovni poznání.

Vlivy na půdu
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění půd. Provoz záměru nebude mít přímý vliv na půdy.
Zábor půdy v ZPF je řešen v předchozí kapitole.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Provoz
záměru nebude mít přímý vliv na horninové prostředí. Vlivy stavby jsou řešeny v předchozí kapitole.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů. Záměr nebude mít přímý
sledovatelný vliv na floru, faunu ani ekosystému. Při chovu zvířat a provádění laboratorních zkoušek
musí být akceptovány veškeré podmínky zvláštních předpisů týkajících se ochrany zvířat a chovu
zvířat v laboratorních podmínkách.

Vlivy na krajinu
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny. Záměr je umístěn do lokality , která historicky
sousedí s fakultní nemocnicí a umístění záměru z hlediska urbanistického se jeví jako optimální.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. Viz výše.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničn.
vlivů
Stavba nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi provozu.
Vliv znečišťujících látek vznikajících při rekonstrukci a provozem objektu na kvalitu ovzduší nebude
mít s ohledem na minimální emise škodlivin sledovatelný negativní vliv.
Vliv emisí na imisní zátěž zájmového území lze hodnotit jako zanedbatelnou bez významného vlivu
na obyvatelstvo a životní prostředí. Realizací záměru současně nedojde k významnému zhoršení
imisní zátěže hlukem. V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU
Tato rizika obecně představují:
 havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby i provozu, požár, exploze,
 možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu,
 dopravní nehody,
 pracovní úrazy,
 kriminální činnost,
 teroristický útok.

DOPADY NA OKOLÍ
V rámci hodnoceného záměru jsou navržena konkrétní opatření, která tato rizika eliminují.
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno zejména
 realizovanými stavebními opatřeními (izolace, dispoziční uspořádání hygienických smyček,
záchytné vany odpadní vody z laboratoří pracujících s ionizujícím zářením,...),
 technickými opatřeními (digestoře, laminární boxy, zabezpečení obalů na materiály a odpady ,
práce s velmi malými objemy rizikových látek, apod.),
 organizačními opatřeními (odborná způsobilost pracovníků, atd.).
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dopravní nehody
eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů
v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně
řidičů. Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.
pracovní úrazy
eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá
vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými
pracovními prostředky.
kriminální činnost
objekt bude střežen.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
IV.1 Fáze výstavby
Ve fázi výstavby by měla být realizována opatření minimalizující vliv emisí a hluku na okolní
prostředí. Doporučuje se aplikovat






Opatření na snížení prašnosti při výstavbě (skrápění, stavební zástěny,...).
Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny.
Opatření na snížení rizika havárií – záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými vodám.
Minimalizovat celkové aktuální množství látek závadných vodám v lokalitě – správná a
důsledná logistika.
Použití strojů a dopravních jednotek v bezvadném technickém stavu.

VI.2 Fáze provozu
Fáze provozu je dostatečně ošetřena provedenými stavebními, technickými a organizačními
opatřeními (viz výše).

Stavba je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru stavby. Nutnou
podmínkou bezpečnosti provozu je dodržování:
 provozních řádů,
 požárních řádů,
 havarijních plánů,
 seznamování pracovníků s těmito předpisy,
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pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení.

NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ
ANALÝZY
Pro fázi provozu nejsou navrhována dodatečná měření parametrů životního a pracovního prostředí.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:




terénní průzkumy, včetně obhlídek,
osobní jednání,
zákon č. 100/01 Sb. v aktuálním znění,

Seznam použité literatury a podkladů
[1] Platná legislativa ČR.
[2] ATIP, a.s. Teze projektové dokumentace. 07/2009.

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

Oznámení je zpracováno na základě podkladů – tezí projektové dokumentace pro územní řízení a
požadavků univerzity na vybavení areálu. Projektová dokumentace v této fázi neřeší podrobně
jednotlivé detaily stavby a dispozičního uspořádání prostor. Tyto budou součástí dalších stupňů
projektové dokumentace. Zpracovatel předpokládal, že stavební a technické provedení záměru bude
odpovídat standardům pro objekty určené, kromě jiného, pro nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami, s biologickým a radioaktivním materiálem. Při zpracování oznámení vycházel zpracovatel ze
zkušeností a ze znalosti současného stavu provozu obdobného záměru ve stávajících objektech
univerzity.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, nakládání s biologickým a radioaktivním
materiálem a hluku jsou postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být
absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto
nutné je i posuzovat.
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Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší a hluku nebyla prováděna zvláštní měření.
Nedostatky ve znalostech však jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací
schopnost závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Nebyly předloženy varianty záměru.
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ČÁST F
ZÁVĚR
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je
možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do
ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
Současně nedojde k negativnímu ovlivnění hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě.
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno zejména
 realizovanými stavebními opatřeními (izolace, dispoziční uspořádání hygienických smyček,
záchytné vany odpadní vody z laboratoří pracujících s ionizujícím zářením,...),
 technickými opatřeními (digestoře, laminární boxy, zabezpečení obalů na materiály a odpady ,
práce s velmi malými objemy rizikových látek, apod.),
 organizačními opatřeními (odborná způsobilost pracovníků, atd.).
Ve fázi výstavby by měla být realizována opatření minimalizující vliv emisí a hluku na okolní
prostředí. Doporučuje se aplikovat






Opatření na snížení prašnosti při výstavbě (skrápění, stavební zástěny,...).
Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny.
Opatření na snížení rizika havárií – záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými vodám.
Minimalizovat celkové aktuální množství látek závadných vodám v lokalitě – správná a
důsledná logistika.
Použití strojů a dopravních jednotek v bezvadném technickém stavu.

Záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí ani zdraví obyvatel ve fázi výstavby ani
provozu.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
CHARAKTERU

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Záměrem investora je výstavba (novostavba) kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové mezi
objekty stávající fakultní nemocnice a ulicí Zborovská. Posuzovaný záměr bude tvořen následujícími
stavebními objekty.
SO – 01 – Lékařská fakulta
Lékařská fakulta je objekt pětipodlažní – 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. V 1.PP jsou
umístěna parkovací stání, sklady, rozvodny, technické místnosti , sklady odpadků, serverovna,
přípravny restaurace a bufetu a strojovny. V prvním nadzemním podlaží, které je vizuálně i fyzicky
propojeno s parterem – náměstím mezi budovami fakult, se nachází tři vstupní prostory, na které
navazují vertikální komunikace – schodiště a výtahy. Tyto komunikace propojují všechna podlaží
fakulty. V částech budovy orientovaných směrem k náměstí jsou umístěny jídelna, kavárna a bufet. U
vstupních prostor jsou dále recepce, šatna a reprografické služby. Jsou zde také umístěny dvě
posluchárny pro 2 x 150 osob. V jednotlivých traktech budovy jsou umístěna jednotlivá oddělení
fakulty se svými kancelářemi, sklady a archivy. V každém ze čtyř křídel fakulty je umístěn blok
sociálních zařízení. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží je dispozice fakulty víceméně obdobná –
po obou stranách chodeb jsou uspořádány učebny, seminární místnosti, pracovny profesorů,
doktorandů a asistentů. Ve středním traktu 3.NP fakulty se nachází studentský klub.

SO – 02 – Farmaceutická fakulta
Farmaceutická fakulta je objekt pětipodlažní – 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. V 1.PP jsou
umístěna parkovací stání, sklady, dílny, technické místnosti , sklady odpadků, přípravna bufetu a
strojovny. V prvním nadzemním podlaží, které je vizuálně i fyzicky propojeno s parterem – náměstím
mezi budovami fakult, se nachází dva vstupní prostory, na které navazují vertikální komunikace –
schodiště a výtahy. Tyto komunikace propojují všechna podlaží fakulty. V částech budovy
orientovaných směrem k náměstí jsou umístěny recepce a bufet a přednáškový sál pro 350 osob. Další
dvě posluchárny jsou umístěny na opačné straně objektu, jejich kapacita je 2 x 250 osob. V severním
traktu 1.NP je umístěna fakultní lékárna, ve středním a jižním traktu jsou kromě skladů a archivů
umístěny seminární místnosti a počítačová učebna. Dále je v každém traktu blok sociálních zařízení.
Druhé až čtvrté nadzemní podlaží je členěno na dvě části – v každé části je umístěn jeden ústav
(kanceláře, laboratoře, seminární místnosti).

SO - 03 – Vědecké centrum
V 1. PP jsou umístěny obslužné provozy a vivarium – prostory pro chov a výzkum prasat, králíků a
hlodavců. V 1.NP je umístěno zádveří se vstupní halou a bufetem. Dále jsou zde kanceláře a
laboratoře. V 2. NP se nachází kanceláře ředitele a sekretariátu, dvě seminární místnosti a jeden
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konferenční sál. 3.-6. NP mají stejnou dispozici – na centrální vertikální komunikace (schodiště a
výtah) navazují jednotlivé trakty s pracovnami, sklady a laboratořemi. v každém podlaží je ventrální
části umístěn blok sociálních zařízení. Jednotlivá podlaží jsou určena vždy pro 2 vědecké týmy na
každé podlaží.

SO – 04 – Kongresové centrum
V 1.PP Kongresové centra se nachází parkovací plochy (celkem 62 parkovacích stání) a dále jsou zde
výtahy a schodiště, které pokračuje do 1. a 2.NP. V 1.NP se nachází hlavní vstupy do kongresového
centra, a dále je zde i propojení do objektu lékařské fakulty. V 1.NP jsou situovány 4 jednací
místnosti – dvě menší , uprostřed dispozice a dvě větší , které jsou situovány u západní fasády objektu.
Je zde také hlavní recepce, blok sociálních zařízení a restaurace se 120 místy. V 2.NP je umístěn
kongresový sál pro 525 osob a přednáškový sál pro 250 osob.
SO – 05 – Parkovací dům
Jedná se o pohotovostní parkovací dům, který by měl sloužit pro externí návštěvníky kampusu,
případně pro potřeby případných samostatně pořádaných kongresů.
Celková plocha realizace záměru je 81 689 m2. Situace (rozmístění objektů) je na obr. č. 1. V rámci
tohoto záměru bude realizována v posuzované etapě část stavebních objektů 01 – 05.
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je
možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do
ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
Současně nedojde k negativnímu ovlivnění hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě.
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno zejména
 realizovanými stavebními opatřeními (izolace, dispoziční uspořádání hygienických smyček,
záchytné vany odpadní vody z laboratoří pracujících s ionizujícím zářením,...),
 technickými opatřeními (digestoře, laminární boxy, zabezpečení obalů na materiály a odpady ,
práce s velmi malými objemy rizikových látek, apod.),
 organizačními opatřeními (odborná způsobilost pracovníků, atd.).
Ve fázi výstavby by měla být realizována opatření minimalizující vliv emisí a hluku na okolní
prostředí. Doporučuje se aplikovat






Opatření na snížení prašnosti při výstavbě (skrápění, stavební zástěny,...).
Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny.
Opatření na snížení rizika havárií – záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými vodám.
Minimalizovat celkové aktuální množství látek závadných vodám v lokalitě – správná a
důsledná logistika.
Použití strojů a dopravních jednotek v bezvadném technickém stavu.
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Záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí ani zdraví obyvatel ve fázi výstavby ani
provozu.
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ČÁST H
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele Oznámení a osob, které se podílely na zpracování
Oznámení:
Datum zpracování Oznámení:

07/2009

Identifikační údaje zpracovatele Oznámení:
Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice
tel . 466 536 610
Spolupracující :
Ing. Josef VRAŇAN (kapitola C., hluková studie, fy Radek Píša)
Bc. Petr BADŽGOŇ (imisní příspěvky, fy Radek Píša)
Odsouhlasil:
Ing. Radek Píša,
Konečná 2770, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 536 610,
držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/92 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne
24.9.1997
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Složkové přílohy Oznámení:
Integrované přílohy
Kopie osvědčení zpracovatele Oznámení dle zákona č. 244/92 Sb.
Hluková studie
Výpočet imisní zátěže území

Samostatné přílohy dokladované k Oznámení:
Vyjádření SÚ k realizaci záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.
Vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství z hledisky evropsky významných
lokalit.
Zmocnění
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