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Úvod 
Oznámení o vlivech záměru 

OC HOBBY, k.ú. Břeclav 

na životní prostředí (dále jen oznámení) je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v členění a rozsahu přílohy č. 4 a slouží jako 
podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona. 

Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude 
tedy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona. 

Řešení vychází z předloženého záměru oznamovatele a z platné územně plánovací dokumentace sídelního 
útvaru Břeclav. Samotná lokalita, území, dopravní vazby, umístění objektů a výškové členění bylo řešeno 
v řadě variantních řešení, která byla eliminována a upravována zejména požadavky dotčených správních 
úřadů v oblasti dopravy, orgánu územního plánování a ochrany životního prostředí na současnou variantu 
dopravního řešení, umístění objektu a parkovacích ploch. 

Záměr umožňuje realizaci veřejně prospěšné stavby propojovací komunikace mezi křižovatkou silnice na 
Třídě 1. máje a U nemocnice a ulicí U zámku. Tato komunikace je zakotvena v platné ÚPD. Podmínkou 
umístění objektu OC v území bylo i dodržení uliční čáry na Třídě 1. máje, která je již stanovena stávajícími 
objekty. 

Možnosti dopravního napojení byly projednány v průběhu hledání optimálního způsobu řešení průsečné 
světelné křižovatky a samotného napojení areálu na nově navrženou místní komunikaci. Všechny aspekty 
řešení byly v řadě jednání připomínkovány Odborem správních věcí a dopravy Městského úřadu v Břeclavi, 
Dopravním inspektorátem Policie ČR v Břeclavi, Odborem služby dopravní policie Krajského ředitelství policie 
Jmk a Odborem dopravy Krajského úřadu Jmk. Výsledkem těchto jednání je dopravní řešení schválené všemi 
dotčenými stranami, které je zapracováno do současné projektové dokumentace. 

Podoba cyklostezky je v současné době projektově zpracovávána Generelem cyklistické dopravy a je 
zapracována do změny č. 7 ÚPD SÚ Břeclav. Soulad obou projektů byl opakovaně zpracovatelem projektové 
dokumentace akce OC Břeclav projednáván s tvůrcem generelu (f. VIA Design) a získané informace byly 
zapracovány do projektové dokumentace pro územní řízení. 

Součástí oznámení jsou dále samostatné studie, které podrobněji hodnotí (kvantifikují) vlivy záměru na 
jednotlivé složky a charakteristiky životního prostředí. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Jméno oznamovatele 

QINN INVEST s.r.o. 

A.2. IČ 

602 81 359 

A.3. Sídlo 

Mánesova 4757, 430 01 Chomutov 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Jaroslav Holan, jednatel 

Ing. Jiří Pěchota, jednatel 

A.5. Projektant 

Agroprojekt Brno s.r.o. 
Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno 
tel: 545 191 111 

zastoupený: Ing. Tomáš Ševela, jednatel  

Ing. Arch. Daniela Kudrová - architekt 

 

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci ze dne 4.9.2009: 
 

Agroprojekt Brno s.r.o. 
Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

OC HOBBY, k.ú. Břeclav 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, je následující: 

kategorie: II 
bod: 10.6 
název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře 

nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

sloupec: B 

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo 
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a 
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na 
životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

plocha řešeného území        16 489 m2 

z toho: zastavěná plocha (objekt)    4 285 m2 

ostatní zpevněné plochy     10 135 m2 
plocha zeleně      2 069 m2 

prodejní plocha         3 518 (3 125 + 393) m2   
počet parkovacích míst (celkem)      212 stání pro OA 

z toho : parkoviště pro zákazníky     202 stání pro OA 
  parkoviště pro zaměstnance    10 stání pro OA 

B.I.3. Umístění záměru 

Prostor a okolí záměru jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím. 

Zájmové území se nachází na západním okraji města Břeclav při silnici I/55 směrem na Poštornou. 
Staveniště je umístěno podél třídy 1. máje. Ze západu navazuje na řešenou lokalitu pruh vzrostlé zeleně a 
rybník Včelínek, z východu pak příkop – lesní kanál (Pivovarský járek). 

Hlavní příjezd do areálu pro návštěvníky i zásobování je navržen z třídy 1. máje. 

Pozemek je v současné době bez zástavby. V sousedství plánované lokality se nachází benzinová stanice 
AGIP a Penny market. 
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Kraj:   Jihomoravský 
Obec:   Břeclav   
Katastrální území: Břeclav (613684) 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.). 

Obrázek: Umístění záměru (1 : 50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Předmětem záměru je výstavba areálu Obchodního centra HOBBY na území města Břeclav, který má 
doplnit chybějící služby a sortiment ve městě a jeho okolí. 

Jedná se o obchodní areál, jehož hlavním účelem je skladování a prodej vybraných druhů zboží. Doplňkem 
mohou být drobné služby zákazníkům areálu související s nabízeným sortimentem. Nejsou zde uvažovány 
žádné výrobní technologie. 

Objekt Obchodního centra HOBBY představuje typ velké prodejny nabízející reprezentativní výběr 
nepotravinářského, průmyslového zboží a doplňkový prodej balených potravin a nápojů. 

Objekt bude detailněji dispozičně řešen vybavením a vnitřním zařízením ve stadiu projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení.  

OC HOBBY je maloobchodní prodejna se širokým sortimentem zboží zaměřeným na oblast potřeb pro 
stavebníky, kutily, zahrádkáře a řemeslníky, označované anglickou zkratkou DIY (Do It Yourself - udělej si 
sám). Konkrétní sortiment zboží je pak zaměřen na kutilství, dům a byt, zvířectvo, zahradu a rostliny. OC 
HOBBY bude také poskytovat nabídku prodeje balených potravin, nápojů a občerstvení. 

Jednotlivé druhy zboží jsou na prodejní ploše rozděleny do sekcí. Kromě širokého sortimentu z tohoto oboru 
nabízí proškolený personál i odborné poradenství, které v mnoha podobných prodejnách chybí. Vedle 
standardního prodeje zboží se předpokládá i rozsáhlá nabídka souvisejících služeb (pila, půjčovna techniky, 
atd.). 

Zpracovatelům projektové dokumentace a oznámení není známo, že by v dotčeném území byly připravovány 
záměry, které by svým charakterem mohly vést k významné kumulaci vlivů s předkládaným záměrem. Ve 
výhledu lze očekávat kumulaci vlivů s provozem sportovního areálu mezi rybníkem Včelínek a ul. Lednickou, 
na ploše situované severně od objektu OC HOBBY. 
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Záměrem investora je vybudovat v této části města moderní obchodní areál nabízející rozsáhlý sortiment 
zboží a doplnit chybějící nabídku služeb. Nabízený sortiment bude zahrnovat: 

- autodoplňky, 
- bytové doplňky, 
- baterie, 
- domácí potřeby, 
- drogerie, 
- dřevo a instalační materiál, 
- spojovací materiál, 
- potraviny (balené) a nápoje – doplňkový prodej, 
- dekorační doplňky, 
- barvy, laky a příslušenství, 
- staviva, 
- zahradnické potřeby, 
- petshop. 

Výstavbou a provozem dojde k rozšíření stávající obchodní sítě, sítě služeb města i vzniku nových pracovních 
příležitostí pro místní obyvatele. 

Navrhovaná lokalita byla vybrána s ohledem na: 

- dostupnost pozemků,  

- další možný rozvoj výstavby v daném území v souladu s územním plánem, 

- blízkost centra města,   

- dostupnost pro potenciální zákazníky z Břeclavi a okolí (pěší i motorizované) 

- a dobré napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu. 

Sortiment a služby, které jsou koncentrovány v navrženém objektu OC HOBBY Břeclav, jsou v současné době 
rozptýleny po území města, některé služby a sortiment chybí zcela. Pro zákazníka představuje takto 
koncentrovaná nabídka větší komfort prodeje, úsporu času i financí. Současně je zákazníkům umožněno  si 
své zboží většího objemu a váhy naložit do vozidel bez omezení, které podobnou činností vznikne v jiných 
částech  města a jeho parkovacích plochách. 

Nejbližší objekt podobného charakteru se nachází  ve městě Hodonín (min. 20 km ). 

Předkládaný záměr je v souladu s rozvojem dotčeného území. Podle platného územního plánu města Břeclavi 
(dále ÚPN SÚ) je plocha pro plánovanou výstavbu považována za rozvojovou plochu občanského vybavení.  

Z obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 o závazných částech ÚPN SÚ Břeclav na základě změny č. 4 ÚPN SÚ 
Břeclav schválené zastupitelstvem města v Břeclavi dne 22. 2. 2006 vyplývá následující: 

� Maloobchodní zařízení se umisťují převážně do ploch Od, jejich celková zastavěná plocha je menší 
než 1 200 m2.   

� Velkoprodejna je stavba pro obchod, která obsahuje celkovou zastavěnou plochu větší než 1 200 m2 
a lze ji umisťovat pouze do ploch Ok.  

� Umístění velkoprodejen do jiných ploch občanského vybavení než je Ok (plochy pro komerční 
zařízení - velkoprodejny) je možné výjimečně na základě změny směrné části územního plánu za 
podmínky odsouhlasení dopravního připojení příslušnými orgány a kladného vyjádření hygienika. 

Na základě žádosti investora, který současně předložil kladná stanoviska příslušných orgánů k navrženému 
dopravnímu napojení a kladné stanovisko hygienika, Zastupitelstvo města Břeclavi na svém 19. zasedání dne 
16.6.2009 schválilo úpravu směrné části ÚPN SÚ Břeclav z občanského vybavení funkční typ Od – distribuce, 
ubytování, stravování na funkční typ Ok – plochy pro komerční zařízení – velkoprodejny, a to na 
plochu v k.ú. Břeclav, která je na výkresu územního plánu označena *44 a nachází se při silnici I/55 (tř. 1. 
máje) naproti čerpací stanici AGIP. 
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Vymezení hranic ploch: u hranic jednotlivých funkcí může dojít k prolnutí, proto nejsou vymezeny závazně 
a je možno je upravovat na základě podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího 
podkladu (při zachování druhové skladby funkcí) nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené 
zpřesnění hranice funkční plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných 
v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních podmínek, zpřesnění hranic technickou 
dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou 
proporci ploch. 

Z bodu 7.6.1. Plochy pro sport a rekreaci vyplývá, že kemp v Břeclavi u zámku je navržen na dožití.  
Kolem dominantního objektu této zóny - zámku - je navržen park a v návaznosti na něj sportovní areál, 
včetně využití rybníku Včelín pro koupání (odlehčení Apollu). 

Mezi rozvojové plochy je zařazen sportovní areál mezi Včelínkem  a ul. Lednickou (změny č.3) – zařazení 
Os - plochy pro sportovní zařízení - venkovní aktivity (různé druhy hřišť, stadiony, haly). 

Rybník Včelínek je v současné době obhospodařován rybáři, územní plán navrhuje využití rybníka i pro 
koupání, tzn. nesmí zde být intenzivní chov ryb.  

Je nezbytné respektovat ochranné pásmo zámku - vymezeno grafickou částí a rozhodnutím č.j. 420/93-
404,3/Kad vydaným OkÚ Břeclav, referátem regionálního rozvoje dne 1.12.1993.  

K veřejně prospěšným stavbám patří z bodu 4.31 - D dopravní propojení ulice U zámku do křižovatky U 
nemocnice. 

Na 27. zasedání Zastupitelstva města Břeclav, které se konalo dne 20.9.2010, byla schválena změna č. 7 
územního plánu města Břeclav. V rámci řešení dílčí změny i.č. 7.22 jsou navrženy úpravy rozsahu VPS 
schválených v ÚPN SÚ 4.31-D dopravní propojení ul. U zámku do křižovatky ul. U nemocnice a tř. 1. máje. 
Tato změna přinesla pro řešenou lokalitu úpravu tvaru nově navržené místní komunikace. Řešený pozemek 
vydáním této změny nabyl nového, obdélníkového tvaru.  

V rámci změny č. 7 ÚPN SÚ Břeclav je aktualizováno vyhlášené záplavové území řeky Dyje, včetně aktivní 
zóny záplavového území (AZZÚ) – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 
71140/2009 ze dne 9.7.2009. 

V oblasti dopravní obsluhy území – dílčí změny i.č. 7.01A - 7.01Z doplňují síť cyklistických stezek a tras a 
přispívají ke zlepšení prostupnosti krajiny. 

Řešení cyklotras a cyklostezek a dále změněná podoba propojovací komunikace jsou převzaty v návrhu 
území z platného znění územně plánovací dokumentace SÚ Břeclav. Navržený záměr výstavby Obchodního 
centra HOBBY v Břeclavi respektuje platný územní plán města Břeclavi a všechny jeho následné změny. 

Plocha OC HOBBY se nachází v k.ú. Břeclav, mezi Břeclaví a Poštornou, při silnici I/55 směrem na Poštornou, 
podél tř. 1. máje. Ze západu tvoří hranici zájmového území pruh vzrostlé zeleně a rybník Včelín s přítokem 
Včelínek, z východu pak příkop – lesní kanál (Pivovarský járek). 

Hlavní příjezd do areálu pro návštěvníky i zásobování je navržen z tř. 1. máje. 

Řešení vychází z předloženého záměru oznamovatele a z platné územně plánovací dokumentace sídelního 
útvaru Břeclav. Vlastní lokalita území stavby, dopravní vazby, umístění objektů a výškové členění bylo řešeno 
v mnoha variantních řešeních, která byla eliminována a upravována zejména požadavky dotčených správních 
úřadů v oblasti dopravy, územního plánování a životního prostředí na současnou variantu dopravního řešení, 
umístění objektu a parkovacích ploch. Podrobnější informace o řešení ÚPD jsou uvedeny v části C.II. 
oznámení. 

Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není již v současné době 
navrženo ve více variantách. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Zásady urbanistického řešení  

Záměrem funkčního využití pozemku je výstavba obchodního areálu, který svým charakterem doplní 
obchodní síť města. Zvolené území má vhodnou polohu vůči centru města, je snadno přístupné pro pěší a 
motorizované návštěvníky. Umožňuje vybudování dostatečného počtu parkovacích míst. 
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Navržený objekt OC HOBBY je svým výrazem a architekturou srovnatelný se zástavbou, která v této lokalitě 
existuje. Jedná se o komerční objekty Penny, Billa, Green park, čerpací stanice Agip, motoprodejna Opel, 
výrobní podnik Rozsypal a velkoprodejna Lidl. Další zástavbou bezprostředně navazující na  nedaleký objekt 
břeclavského zámku je zimní stadión a dvoupodlažní objekt textilní továrny umístěný v objektu bývalé 
sodovkárny pivovaru. Obsah a architektonický výraz řešeného objektu je do značné míry určen již existující 
zástavbou, se kterou není v rozporu. Navržený objekt v kontextu již existující zástavby této lokality svým 
výrazem i výškovým členěním nevnáší do lokality žádné cizorodé prvky. 

Foto: Okolní komerční objekty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady architektonicko-stavebního řešení  

Projektované stavby OC HOBBY mají jednoduchý tvar i vzhled. Hlavní akcent je kladen na vstupní 
prostory tvořené dominujícími prosvětlenými skleněnými plochami. Je nutno klást důraz na provedení 
veškerých detailů. 

Hlavní nosná konstrukce objektů je tvořena betonovým skeletem. Plochá střecha bude mít foliovou 
hydroizolační vrstvu. Opláštění bude sendvičové konstrukce, tepelná izolace z minerální vlny. Fasády budou 
barevné. 

Na následujících obrázcích je patrné architektonické řešení objektu. Srovnáním pohledů z křižovatky ulic třída 
1. máje - U nemocnice v současné době a v navržené podobě OC HOBBY je zřejmé, že dnes je pohled na 
lokalitu zámeckého parku a zámku samotného prakticky zcela zacloněn pruhem náletové zeleně podél 
komunikace I/55 a to i v zimním období, kdy jsou listnaté stromy bez olistění. Ve vegetačním období je pak 
clona ještě znatelnější. Je tedy patrné, že zástavbou nedojde k narušení významného pohledu. 

Obrázek: Současný stav – pohled na lokalitu záměru z jihozápadu  
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Obrázek: Výhledový stav – pohled na lokalitu záměru z jihozápadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň vstupního podlaží objektu je navržena cca 0,7 m pod úrovní přilehlé komunikace I/55 na třídě 1. 
máje. Atika dvoupodlažní části je v úrovni 9,35 m, vztaženo k úrovni vstupního podlaží. Atika nižší části 
objektu je v úrovni + 6,380 m, vztaženo k úrovni vstupního podlaží. Výškové členění navrženého objektu je 
tak srovnatelné se sousedním objektem Penny marketu, jehož hřeben je cca o 1 m nižší než atika 
dvoupodlažní části objektu OC HOBBY. 

Zásady technického řešení stavby 

Navrhovaná stavba sestává z 16 stavebních objektů (dále SO). 

Terénní úpravy (SO – 01) 

Příprava území spočívá v provedení zemních prací, vedoucích k vytvoření upravených ploch pod stavebním 
objektem i pod příslušnou částí dopravních ploch místní komunikace, komunikací, parkoviště a zásobovacího 
dvora. 

Stavba OC Hobby Břeclav je situována na pozemku severně nad tř. 1. máje – I/55. Na východní straně je 
pozemek ohraničen stávající vodotečí. Staveniště leží dle podkladů poskytnutých Povodím Moravy, s. p. 
v pasivní záplavové zóně. S ohledem na stávající výškové poměry a v souvislosti s rozsahem řešeného areálu 
včetně řešení příjezdů je předmětné staveniště mírně složité. 

Z  plochy staveniště bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce dle výsledku IGP a požadavků orgánů 
ochrany ZPF, předběžně v tloušťce cca 0,20 m, o objemu cca 3 298 m3. Na humusování nezpevněných ploch 
v areálu a napojení na okolní terén bude potřeba cca 405 m3 ornice, která bude ponechána na staveništi. 
Přebytek o objemu cca 2 893 m3 bude odvezen v souladu s rozhodnutím orgánu ZPF. 

Odkopávky v ploše staveniště pro stavební objekt a zpevněnou plochu zásobovacího dvora představují po 
sejmutí ornice množství zeminy o objemu cca 140 m3. Ta bude ponechána na staveništi a bude použita do 
násypů terénních úprav.  

Násypy v návaznosti na provedené sejmutí ornice na ploše pro stavební objekt, místní komunikaci, 
parkoviště, zpevněné plochy v zásobovacím dvoře objem představují cca 33 750 m3. Do násypů bude použit 
pouze vhodný materiál, který musí před prováděním násypů odsouhlasit geotechnik, případně je možno 
použít i tvrdý čistý recyklát frakce cca 0 – 100 mm, který se bude ukládat po vrstvách (do spodních vrstev 
pouze betonový recyklát, do horních vrstev násypu i směsný recyklát s obsahem cihelných částí).  

Zemní práce přípravy území se musí provádět v souladu s ČSN 73 6133, 72 1002 a 72 1006.  

Technické řešení terénních úprav je pouze obecné a v dalším stupni PD bude upřesněno dle výsledků 
potřebných průzkumů a doporučení odpovědného geotechnika. 
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Úprava Třídy 1. máje (SO-02) 

Objekt silnice I/55 (SO-02.1) řeší úpravu stávající světelně řízené stykové křižovatky tř. 1. máje – 
I/55 a místní komunikace ul. U Nemocnice, která představuje změnu na průsečnou světelně řízenou 
křižovatku. Ve směru do centra jsou navrženy samostatné pruhy pro levé i pravé odbočení, ve směru od 
centra je doplněn samostatný pruh pro pravé odbočení a jednosměrné pruhy pro cyklisty jsou ponechány 
v původní trase a v hlavním dopravním prostoru. 

tř. 1. máje v trase průtahu silnice I/55 je: 

- místní komunikace funkční třídy B, dvoupruhová, s Vn = 50 km/hod; 

- se vzdáleností křižovatek 150 – 70 m, šířky mezi obrubami u křižovatky s ul. U Nemocnice 14,00 m a 
dále v běžném profilu 10,50 m; 

- se 2 stávajícími jednosměrnými cyklistickými pruhy o š = 1,25 m; 

- s rozšířením na třípruhovou komunikaci s cyklistickými pruhy v úseku, který je součástí křižovatky 
s místní komunikací ul. U Nemocnice. 

Veškeré úpravy v délce cca 171,0 m, řešené na tř. 1. máje před a za křižovatkou s ul. U Nemocnice ve 
směru na Poštornou, představují zřízení nového vodorovného a svislého DZ i stavební zásah do stávající 
komunikace. Tento stavební zásah představuje přípravu pro obousměrné připojení nové větvě křižovatky, 
dílčí rozšíření vozovky, návrhy odbočovacích pruhů do nově navržené místní komunikace, situační úpravu a 
zřízení bezbariérového přechodu se zřízením zvýšeného ochranného ostrůvku a zachování jednosměrných 
cyklistických pruhů v původní trase. Komunikace ul. U Nemocnice se v úseku od výjezdu z ČS rozšíří a zřídí 
se samostatný pruh pro pravé odbočení směrem do centra.   

Konstrukce vozovky v místě stavební úpravy, řešící rozšíření komunikace tř. 1. máje – I/55, bude respektovat 
skladbu dle stávajícího stavu, bude provedena se živičným krytem při zachování stávající nivelety včetně 
příčného sklonu. 

Zachování stávajících výškových poměrů na vozovce tř. 1. máje a stávající křižovatce znamená, že se nemění 
stávající odvedení dešťových vod. Nové rameno místní komunikace podélně klesá směrem od křižovatky a 
srážkové vody odtečou na místní komunikaci, kde bude řešeno jejich odvedení. 

Novou větev křižovatky bude tvořit navržená vedlejší místní komunikace, která v souladu s ÚPD 
umožní případné dopravní propojení s místní komunikací ul. Pod Zámkem a je navržena ve funkční třídě C v 
základním označení typu MO2 8/8/50. 

Místní komunikace je navržena v rozsahu potřebném pro provoz areálu OC HOBBY s vyústěním do tř. 1. 
máje v místě stávající stykové světelně řízené křižovatky. Její trasa umožní výhledové dopravní propojení 
s místní komunikací ul. Pod Zámkem. Je navržena ve funkční třídě C, typu MO2 8/8/50 s šířkou vozovky 7,00 
m. Vytváří čtvrtou větev stávající stykové křižovatky.  

Místní komunikace je navržena s krytem živičným z AB. Bude výškově řešena tak, aby povrchové vody 
odtékaly do vpustí navržené kanalizace. 

Objekt světelné signalizační zařízení (SO-02.2) řeší umístění stožárů a jejich vybavení návěstidly (viz 
situace stavby). Stožáry SSZ budou vzdáleny cca 0,75 - 1 m od hran chodníku, přičemž maximální vzdálenost 
od hrany chodníku nesmí překročit 2,0m.  

Světelná signalizace bude doplněna o vozidlové radiodetektory k dynamickému řízení a chodecká tlačítka na 
přechodech přes hlavní komunikaci. 

Objekt napojení k rybníku Včelínek (SO-02.3) je navržen v souladu s ÚPD města Břeclav. 

Součástí úprav řešících připojení místní komunikace do stávající křižovatky tř. 1.máje a ul. U Nemocnice je 
navržen pro cyklisty samostatný spojovací pruh v š = 1,00 m v přidruženém dopravním prostoru, který 
z nové místní komunikace řeší ve směru do Poštorné jízdu cyklistů mimo světelnou signalizaci křižovatky a je 
vyústěn do cyklistického pruhu v hlavním dopravním prostoru ve směru do Poštorné. V úseku souběhu 
s navrženým chodníkem mezi přechody je navrženo zřetelné rozlišení formou hmatného pásu v š.=0,40 m. 

V souladu s ÚPD bude prodloužen stávající chodník od Penny Marketu až k OC HOBBY a k navržené místní 
komunikaci. 
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V úseku podél OC HOBBY bude v souběhu navržena jednosměrná stezka pro cyklisty, která umožní příjezd 
k Hobby centru a bude ukončena u přechodu navržené místní komunikace. Současně bude upraveno 
napojení sjezdu stávající cyklostezky podél Penny Marketu do hlavního dopravního prostoru. Řešení 
cyklistické dopravy vychází ze Změny č. 7 ÚPD SÚ Břeclav a Generelu cyklistické dopravy pro město Břeclav. 

Součástí objektu je komunikační propojení se stávající komunikací s živičným krytem k rybníku Včelínek jako 
náhrada za stávající napojení této komunikace na tř. 1. máje. Tato komunikace s živičným krytem je 
navržena v š = 5,50 m. 

Místní komunikace bude výškově řešena tak, že povrchové vody odtečou do vpustí navržené dešťové 
kanalizace. 

Součástí objektu jsou také detailní terénní úpravy tzn. napojení na okolní terén: sejmutí humózní hlíny, 
odkopávky, násypy a humusování. 

Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy (SO-03) 

Tento stavební objekt tvoří dopravní plochy, zajišťující příjezd a obsluhu parkovacích stání a jejich napojení 
na místní veřejnou komunikaci a manipulační zpevněnou plochu zásobovacího dvora.  

Na parkovišti OC HOBBY je navrženo 202 parkovacích stání pro zákazníky a v prostoru zásobovacího dvora je 
navrženo 10 parkovacích stání pro zaměstnance. Navržený počet parkovacích stání vyhovuje požadavkům 
ČSN 73 6110. 

Zákaznické parkoviště s celkovým počtem 202 parkovacích kolmých stání obsahuje: 

192 parkovacích stání běžných, 

8 parkovacích stání pro zdravotně postižené osoby a 

2 parkovací stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

Příjezdová komunikace na parkoviště OC HOBBY je navržena sjezdem s  živičným krytem v šířce 9,00 m na 
nově navrženou místní komunikaci. Komunikace je na výjezdu řešena samostatným pruhem pro levé a pravé 
odbočení na místní komunikaci v š=3,00 m. Vjezd na parkoviště areálu z navržené místní komunikace je 
řešen samostatným pruhem v š=3,00 m. 

Obslužné komunikace na parkovišti OC HOBBY jsou navrženy v šířce 6,50 m a 7,00 m s živičným krytem. 
Parkovací stání jsou navržena s krytem z betonové zámkové dlažby. Rozměry parkovacích stání jsou 2,50 x 
5,00 m a 3,50 x 5,00 m. Výškově jsou plochy parkoviště řešeny spády do 2%. 

U vstupu do objektu OC HOBBY jsou navrženy stojany pro kola. 

Příjezd pro zásobování OC HOBBY je řešen sjezdem na místní komunikaci. Komunikace pro zásobování je 
navržena s živičným krytem v základní šířce š=7,00 m a vede za objektem OC HOBBY a končí na zpevněné 
ploše zásobovacího dvora.   

Součásti zásobovacího dvora je plocha u nakládacích ramp. V této části je situována nádrž SHZ. Zpevněné 
manipulační plochy pro zásobování a plocha u technického zázemí jsou navrženy s živičným krytem se spády 
do 2%. 

Řešené dopravní plochy parkoviště, zásobovacího dvora a komunikací budou výškově řešeny tak, že 
povrchové vody odtečou do vpustí, případně do přejezdných žlabů nebo mikroštěrbinových trub a přes ORL 
do areálové dešťové kanalizace. 

Na jižní straně je areál OC Hobby ohraničen chodníkem se souběžným cyklistickým pruhem podél tř. 1. máje 
na násypu a výškový rozdíl je řešen terénní úpravou.  

Vedení místní komunikace včetně úprav křižovatky je navrženo v násypu a napojení na stávající terén je 
řešeno opěrnou zídkou a svahem. Parkoviště je vůči místní komunikaci výškově řešeno terénní úpravou se 
svahem. Výškový rozdíl mezi Pivovarským járkem a komunikací na východní straně objektu OC HOBBY bude 
dle situace řešen opěrnou stěnou. 

Zemní práce budou řešeny od příslušných výškových úrovní HTÚ nebo původního terénu. Součástí objektu 
jsou také detailní terénní úpravy všech nezpevněných ploch v areálu, tzn. násypy, odkopávky a humusování. 
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Sadové úpravy (SO-03.1) 

Návrh sadových úprav vychází ze základních požadavků na funkci zeleně v areálu Obchodního centra 
HOBBY: snadná následná údržba při respektování rozhledových parametrů komunikací, průběhu 
inženýrských sítí i požadavků na viditelnost důležitých prvků areálu. V návrhu jsou respektovány požadavky 
příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. 

Stávající zeleň podél jižní hranice (třída 1. máje) bude odstraněna a nahrazena novou výsadbou.  

Důvodem odstranění náletů je umístění cyklostezky a chodníku pro pěší, jejichž realizace vyplývá z územního 
plánu, a úprava inženýrských sítí, která vzniká v důsledku výstavby průsečné křižovatky (rovněž dle ÚP ).  

Dalším důvodem k odstranění stávajících náletů je zvednutí výškové úrovně terénu v prostoru navrženého 
areálu OC. Realizace násypu vyplývá z podmínek Povodí Moravy a Městského úřadu v Břeclavi (OŽP). Dojde 
tím však k dotčení stávající vegetace na svahu severně od třídy 1. máje. 

Těžištěm řešení jsou volné travnaté plochy doplněné na vhodných místech soustředěnou skupinovou 
výsadbou. Půdopokryvná výsadba keřů se předpokládá v ostrůvcích parkovacích řad na parkovišti jako  
podnož stromů a těles osvětlení. Na ostrůvcích mezi parkovacími řadami je navržena výsadba solitérů – 
stromů menšího vzrůstu.  

Samotná zatravněná plocha činí cca 2765,5 m2. Celkově bude vysázeno 34 stromů středního a menšího 
vzrůstu a 358 středních a vyšších keřů. 

Objekt Obchodního centra HOBBY (SO-04) 

Dispoziční uspořádání objektu vychází z obchodních a provozních potřeb. Zákazník vstupuje přes zádveří 
do obchodní pasáže ve tvaru písmene T, kde jsou pronajímatelné prostory pro prodej a WC pro veřejnost. 
Pronajímatelné prodejní plochy mají půdorysně jednoduchý tvar a uspořádání prodejních regálů a uliček mezi 
nimi je řešeno s ohledem na maximální přehlednost a bezpečnost z hlediska úniku. 

Objekt je částečně dvoupodlažní. V patře se nacházejí kancelářské prostory, prostory pro elektrozařízení a 
sociální zázemí pro zaměstnance. U hlavního vstupu do objektu je umístěn buňkový stánek s občerstvením. 

Manipulace se zbožím se provádí v zásobovacím dvoře, kde je umístěna příjmová rampa. Pro menší prodejny 
probíhá zásobování přímo z parkovací plochy, popřípadě z obslužné komunikace. 

U vstupní části je umístěn přístřešek, kde jsou umístěny pojízdné koše pro nákup. 

Stavebně technické řešení 

Objekt je částečně patrový, nepodsklepený, nosnou konstrukci tvoří betonový skelet. 

Úroveň podlahy objektu se předpokládá na kótě 160,00 m n.m. 

Obvodový plášť do úrovně +2,81 m je železobetonový sendvičový s vloženou tepelnou izolací. Obvodový 
plášť nad kótu + 2,81 m je sendvičový z vlnitého plechu ve tvaru sinusoidy a tepelné izolace z minerální vlny 
vložené do ocelových Z profilů. 

Střecha je plochá, hřebenovitě vyspádovaná ve skladbě: hydroizolace, tepelná izolace z minerální vlny o 
tloušťce 160 mm, parotěsná zábrana a trapézový plech. 

Skeletová konstrukce má halový charakter. Nosnou konstrukci tvoří soustava sloupů vetknutých do základů. 
Po obvodu jsou s ohledem na uchycení obvodového pláště umístěny mezisloupy.  

O způsobu založení objektů bude rozhodnuto v dalším stupni PD na základě podrobných průzkumů 
lokality. 

Hlavní rozvod vody bude dělený na přívod pro prodejnu a pro sprinklerové hasící zařízení. 

Teplá voda se bude připravovat lokálně pro jednotlivé skupiny zařizovacích předmětů v elektrických 
zásobníkových ohřívačích. 

Na fasádě objektu je navržen výtok pro prodej ryb. 

Protipožární ochrana objektu bude zabezpečena hydranty typu D. 

Kanalizace bude dělená na dešťovou a splaškovou. 
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Zemní plyn bude využíván pro vytápění objektu (ÚT + VZT). Přípojka bude ukončena v místnosti plynová 
kotelna. 

Vytápění objektu bude řešeno jako ústřední, prodejní plochy budou vytápěny pomocí VZT, zázemí pak 
teplovodním rozvodem s deskovými otopnými tělesy. Zdrojem bude plynový kondenzační kotel. 

Informační označení cíle Obchodního centra HOBBY (SO-05) bude umístěno na dobře viditelném místě u 
vjezdu do areálu. Tvoří jej dvě ocelové roury (stojky) a panel o velikosti 3 x 3 m, jehož konstrukce je 
hliníková s průsvitnou napnutou tkaninou. 

Nádrž SHZ (SO-06) 

Nádrž stabilního hasicího zařízení je umístěna u zásobovacího dvora objektu Obchodního centra HOBBY. 
Zajišťuje nutnou zásobu požární vody pro činnost sprinklerového hasicího zařízení. 

Jde o kruhovou podzemní nádrž, vnější průměr 4,25 m. Užitečný objem nádrže 370 – 430 m3 (SHZ) + 45 m3 
(PO). 

Vodovod (SO-07) 

Objekt bude napojen na stávající vodovod LT 250 mm, který je veden kolem objektu v zeleném pásu podél 
komunikace na tř. 1. máje. Je navržena přípojka  z trubek PE 160 x 14,6 mm v délce 9 m. Na potrubí bude 
provedena vodoměrná šachta.  

Dešťová kanalizace (SO-08) 

Dešťové vody ze střechy objektu  a z parkoviště budou zasakovány do stávajícího terénu tak, aby v lokalitě 
nedošlo ke změně hydrogeologických poměrů. Dešťové vody z parkoviště budou odváděny přes odlučovač 
lehkých kapalin. 

Z vyjádření OŽP podle § 18 ze dne 10.2.2010 vyplývá, že požadovaný záměr výstavby Obchodního centra 
HOBBY je možný za předpokladu splnění následujících podmínek: 

� při realizaci akce budou dodržena veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména 
používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, musí být dodržována 
preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek a nesmí dojít k znečištění ropnými 
látkami; 

� odlučovač ropných látek bude navržen podle ČSN EN 858-2; 

� pro provoz odlučovačů bude zpracován provozní řád, bude veden provozní deník, do kterého budou 
zapisovány termíny a výsledky pravidelných kontrol, záznamy o mimořádných událostech, záznamy o 
provedených opatřeních po mimořádné události, záznamy o opravách a servisu, o školení obsluhy atd. 
Údržba  odlučovačů bude prováděna prostřednictvím odborné firmy prokazatelně proškolené osoby. 

Tyto podmínky budou plněny jak v průběhu výstavby, tak i v průběhu provozu OC HOBBY. V zimním období 
nebude prováděna údržba prostřednictvím soli nebo jiného chemického prostředku. Zimní údržba bude 
prováděna místní firmou na základě smlouvy s investorem pouze mechanicky a inertním materiálem. Tento 
způsob zimního úklidu byl doporučen inženýrsko - geologickým průzkumem a byl zvolen proto, aby 
nedocházelo k ovlivnění kvality zasakovaných vod. Inertní materiál bude  průběžně uklízen z ploch areálu, 
aby nedocházelo k jeho kumulaci a hromadění. 

Na území navrhovaného areálu  byl proveden inženýrsko-geologický průzkum (HIG geologická služba spol. 
s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno, RNDr. Zbyněk Grünwald). Závěr průzkumu doporučuje řešit odvod 
dešťových vod vsakovacím objektem. 

Možné ovlivnění východně umístěné vodoteče Pivovarský járek vsakováním povrchových vod do navržených 
vsakovacích zařízení OC HOBBY bylo posouzeno v samostatném hydrogeologickém posouzení (viz příloha č. 
7 oznámení). 

Vsakování povrchových vod ze střech, parkovacích stání a komunikací lze provádět pomocí vsakovacích 
objektů, umístěných v intervalu min. 3,40 – 8,00 m. Aby vsak byl  úplný, nutno ukončit vsakovací zařízení 
cca 0,50 m v neogenních jílech. Pro vsakování lze použít dvě alternativní možnosti: 
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1) Provedení vsakovacího zařízení pomocí širokoprofilového vrtu s vyrovnávací nádrží o kubatuře 60 m3. 
V případě, že bude řešena tato varianta doporučuje se provést IG průzkum pro tento objekt ve dvou 
místech v minimální vzdálenosti 50 m od sebe. 

2) Provedení vsakovacího zařízení pomocí železobetonové spouštěné studny (2x) s vtokovými otvory  
v úrovni 3,40 – 8,00 m s vyrovnávací nádrží o kubatuře 50 m3. 

Odlučovač lehkých kapalin 

Odlučovače typu AS top jsou vybaveny těmito základními funkčními částmi: 

- usazovacím prostorem, 

- odlučovacím prostorem se skladovacím prostorem pro odloučené kapaliny, 

- dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem. 

Odlučovač AS TOP 125/RCS/EO/PB se skládá ze tří nádrží. Nádrže jsou válcové pro osazení pod zem, 
kombinace plast x beton. Určené k dodatečnému vybetonování meziprostoru na stavbě. 

Max. průtok …………… 125 l/s 

Zbytkové znečistění … 0,2 mg NEL/l 

Odlučovač ropných látek bude navržen podle ČSN EN 858-2 (podmínka vyjádření MÚ Břeclav, OŽP, podle § 
18 ze dne 10.2.2010). 

Splašková kanalizace (SO-09) 

Hydrotechnické výpočty - návrhové množství splaškových vod: 

Průměrná denní potřeba  Qp = 11850 l/den = 0,137 l/s 
Maximální denní potřeba  Qm= 0,137 l/s x 1,5 = 0,205 l/s 
Maximální hodinová potřeba Qh = 0,205 l/s x 1,8 = 0,370 l/s  

Roční úhrn splaškových vod    Qr = 4325 m3/rok 

Splaškové vody z objektu Obchodního centra HOBBY budou odváděny splaškovou kanalizací do veřejné 
splaškové kanalizace a dále na ČOV. 

Revizní šachty jsou navrženy jako typové, prefabrikované prům. 1000 mm. 

Odlučovač tuků - Lapol 

Pro odstranění tuků ze splaškové kanalizace bude instalován lapol AS-TOP 60 RCS. 

STL plynovod (SO-10) 

Navrhovaný STL plynovod, který bude zásobovat Obchodní centrum HOBBY Břeclav na třídě 1. máje, bude 
napojen na stávající STL plynovod (ocel DN 200), který vede podél chodníku ulice v zeleném pruhu  na 
straně areálu. Plynovod STL bude ukončen ve skříni regulace a měření, která bude  umístěna na objektu.  

Přípojka VN a trafostanice objektu Obchodního centra HOBBY Břeclav (SO-11) 

Přívod VN 

Pro novu odběratelskou trafostanici bude nutno vybudovat nový přívod VN. Nové připojení bude vedeno přes 
komunikaci I/55 dále v zeleném pruhu ulicí U nemocnice v délce cca 420 m. 

Křížení stávajícího komunikace I/55 ( třída 1. máje ) bude provedeno protlakem. 

Odběratelská trafostanice Obchodní centrum HOBBY 

Pro nový objekt bude nutno vybudovat novou odběratelskou trafostanici o předpokládaném výkonu do 630 
kVA. Je uvažována betonová kiosková bezobslužná trafostanice.  

Přípojka slaboproudu (SO-12) 

V lokalitě výstavby obchodního areálu jsou situovány zemní (optické i metalické) i vzdušné (mikrovlnné 
radioreléové) sítě elektronických komunikací.  
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Výstavbou nové křižovatky dle ÚPD SO Břeclav dojde k nutnosti přeložení následujících sítí: 

− Telefónica O2 Czech Republic a.s. 
− RTV - 5, spol. s r.o. 
− T-mobile Czech Republic a.s. 

Celkem je pro objekt uvažováno 24 metalických párů metalické přístupové sítě tedy kabel 15XN. 

Napojení na přístupovou síť bude realizováno v trase metalického kabelu, který vede podél komunikace ulice 
třída 1. máje.  

Úprava stávajících sítí (SO-13) 

Do tohoto objektu jsou zahrnuty veškeré nutné úpravy stávajících sítí, ať už jsou vedeny pod samostatným 
číslem objektu (viz. níže) nebo jejich úprava vyplyne až v dalších stupních PD v souvislosti se zpřesňováním 
podkladů a projekčního řešení. Jedná se o následující objekty: 

Závěsná síť elektronických komunikací Telefónica O2 a.s. - přeložka (SO-13.1) 

Síť elektronických komunikací  Telefónica O2 a.s. v zemi - přeložka (SO-13.2) 

Síť elektrofonických  komunikací  RTV 5 a.s.  v zemi - přeložka (SO-13.3) 

Přeložka NN (SO-13.4) 

Přeložka STL plynovodu (SO-13.5) 

Přeložka a chráničky VO (SO-13.6) 

Vodovod – úprava armaturní komory (SO-13.8) 

Všechny tyto překládky jsou vyvolány úpravou křižovatky silnice I/55 (třída 1. máje ) – ulice U nemocnice, 
která je zakotvena v platné územně plánovací dokumentaci. 

Venkovní osvětlení (SO-14) 

Předmětem tohoto stavebního objektu je venkovní osvětlení parkoviště, příjezdové komunikace a 
zásobovacího dvora. Pro nasvětlení zákaznického parkoviště a obslužných komunikací budou použity 10 m 
ocelové pozinkované stožáry, na kterých budou umístěna nová svítidla na 1 m výložnících.  

Venkovní osvětlení mimo areál (SO-15) 

Osvětlení podél místní komunikace bude zajištěno 5 tělesy VO  typu Siteco s halogenidovou výbojkou na 10 
m vysokých ocelových pozinkovaných stožárech. Osvětlení bude na obou  koncích napojeno na městský 
rozvod veřejného osvětlení města Břeclav (u marketu BILLA a u průsečné křižovatky tř. 1. máje a U 
nemocnice). 

Opěrné stěny (SO-16) 

Vzhledem k velkému výškovému rozdílu staveniště jsou navrženy v některých úsecích podél lesního kanálu v 
majetku pana Výmyslického čís. parc. 3758/1 a podél sjezdu nové místní komunikace z silnice I/55 opěrné 
stěny v délce cca 154,0 m. 

V místech, kde je to možné, budou terénní rozdíly řešeny svahováním. Výškový rozdíl mezi podlahou  
objektu a upraveným terénem je v prostoru zásobovacího dvora cca 1,2 m. Uvažuje se o využití pohledového 
betonu, speciálních betonových tvarovek nebo drátokošů vyplněných lomovým kamenem (gabiony). 

Vzduchotechnika a chlazení 

Hlavním účelem a funkcí navrženého VZT zařízení je řešení interního mikroklimatu prostorů obchodního 
centra. Dle způsobu úpravy vzduchu jsou vzduchotechnická zařízení navržena následujícím způsobem. 

TVCH - Teplovzdušné vytápění a chlazení - zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem nebo 
chlazením. Zařízení zajistí vytápění nebo chlazení požadovaného prostoru. Teplota je udržována automaticky 
pomocí systému měření a regulace. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu. Takto je řešeno větrání 
všech prodejních ploch a přípraven. 
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TV - Teplovzdušné vytápění a větrání - zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem. Zařízení zajistí 
vytápění nebo dotápění požadovaného prostoru. Teplota je udržována automaticky pomocí systému měření 
a regulace. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu. Takto je řešeno větrání hygienického zázemí. 

V - Větrání - zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem. Zařízení zajistí větrání prostoru s ohřevem 
vzduchu na teplotu v místnosti. Teplota je udržována automaticky pomocí systému měření a regulace. 
Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu ani nezajistí vytápění prostoru. 

P - Přívod vzduchu - vzduch je pouze nuceně přiváděn z venkovního prostředí do požadovaných místností 
bez úpravy vzduchu. 

O - Odvod vzduchu - vzduch je pouze nuceně odváděn z větraného prostoru do venkovního ovzduší. V 
prostorách bude udržován podtlak, aby se zabránilo šíření vznikajících škodlivin do okolních prostor. Takto 
budou odvětrány prostory hygienického zázemí, kuřácké místnosti, skladů, strojovny chlazení, technických 
místností, provozů potravin. 

C - Cirkulace - zařízení pracující s cirkulačním vzduchem: split jednotka (chlazení lékárny – eliminace 
tepelné zátěže) a dveřní clona, která vzduchovým proudem vytvoří klimatický předěl mezi venkovním a 
vnitřním prostředím. 

Vytápění 

V celém obchodním centru bude instalováno ústřední vytápění, které je součástí řešení interního 
mikroklimatu a je projektováno v návaznosti na vzduchotechniku a chlazení. 

Vytápění prodejních ploch je řešeno v rámci projektu VZT. Ohřev TUV bude řešen lokálně v dalším stupni 
PD. Prostor pokladen bude vytápěn elektrickými přímotopnými konvektory. 

Zdrojem tepla pro objekt bude plynová kotelna, osazená plynovým nízkoteplotním kondenzačním kotlem 
typu BUDERUS Logano SB 615 o výkonu 400 kW, který bude vybaven přetlakovým plynovým hořákem 
typu WEISHAUPT WG 40 N/1-A.¾“ ZM-LN s dvoustupňovou regulací výkonu. Rozvody teplé vody budou 
vedeny od kotle k jednotlivým spotřebičům pod stropem na konstrukcích, opatřeny izolačními hadicemi 
Tubex. 

Ústřední vytápění zázemí objektu je navrženo dvoutrubkovou soustavou teplovodního ústředního 
vytápění s nucenou cirkulací otopné vody. Distribuce tepla bude řešena ocelovými deskovými otopnými 
tělesy (Korado Radik)  osazenými termostatickými hlavicemi. Prostory jednotlivých pronajímaných prodejen 
budou vytápěny otopnými tělesy (Buderus, Kermi). 

Dopravní řešení stavby 

Stavba OC Hobby Břeclav je navržena na západním okraji katastru města Břeclav, na pozemcích při silnici 
I/55 směrem na Poštornou, podél třídy 1. máje, která je hlavní městskou sběrnou komunikaci a zároveň je 
průtahem silnice I/55 městem Břeclav. Na ni bude záměr dopravně napojen. Její stavebně technický stav je 
vyhovující. Po této komunikaci bude veden příjezd a odjezd návštěvníků i zásobování. Dopravní obsluha 
záměru má charakter osobní dopravy (zákaznická doprava) resp. dopravy nákladní (zásobování). 

Záměr se nachází v docházkové vzdálenosti k obytné zástavbě města, svým řešením vytváří podmínky pro 
využití hromadné, pěší i cyklistické dopravy. 

Jak vyplývá z předmětu prodeje bude objekt OC HOBBY využíván převážně zákazníky motorizovanými. 
Stávající veřejná hromadná doprava vedená v trase tř. 1. máje je posouzena z hlediska využití zastávek 
hromadné dopravy a rozdělena na dopravu regionální a MHD. Regionální doprava má zastávku ve směru do 
centra na náměstí T.G.Masaryka a ve směru z centra u supermarketu Billa. Veřejná doprava MHD má 
zastávku ve směru do centra za stávající křižovatkou s ul. Lesní a ve směru z centra za křižovatkou s ul. 
Lesní. Dostupnost OC Hobby pro pěší ve stávajících pěších trasách včetně stávajících přechodů je od 
stávajících zastávek jak dopravy regionální tak i MHD v intencích odst. 11.1.3  ČSN 73 6110 tzn. do 500 m a 
proto je dle odst. 14.1.9 hodnocena dostupnost území stupněm 3 a tomu odpovídá dobrá kvalita obsluhy 
tohoto území hromadnou dopravou. Příjezd zákazníků prostřednictvím MHD je předpokládán v menší míře, 
převážná většina zákazníků OC HOBBY bude motorizovaná, případně použije cyklodopravu. 
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Doprava uvnitř areálu - pro dopravní obsluhu areálu je navržena místní komunikace navazující na stávající 
komunikaci I/55 na třídě 1. máje (jižně) a dále je výhledově umožněno napojení na stávající místní 
komunikaci ul. Pod Zámkem (východně). Z této komunikace budou odbočovat vnitřní obslužné dopravní 
plochy, zajišťující příjezd a obsluhu parkovacích stání a manipulační zpevněnou plochu zásobovacího dvora.  

Řešení dopravy v klidu – je navrženo 202 parkovacích stání pro zákazníky: 192 běžných, 8 pro zdravotně 
postižené osoby a 2 pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Pro zaměstnance je navrženo 10 parkovacích 
stání v prostoru zásobovacího dvora. 

U zákaznické dopravy je uvažováno s průměrným obratem 6 osobních vozidel na parkovací místo a den, což 
představuje: 6 x 202 = cca 1212 příjezdů + 1212 odjezdů za den. U zásobování je uvažováno s cca 14 
příjezdy a 14 odjezdy za den (cca 30% těžkých a středních nákladních a 70% lehkých nákladních vozidel).  

Období výstavby – příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn po komunikacích s tvrdým povrchem, po třídě 
1. máje. Po dobu výstavby zde bude provedeno provizorní dopravní značení (vjezd a výjezd ze stavby).  

Trasa pro zásobení stavby, odvoz zeminy, odpadů a příjezd na staveniště je navržena po městských 
komunikacích z třídy 1. máje.  

V prostoru staveniště bude instalováno zařízení pro čištění vozidel stavby vyjíždějících ze staveniště, zejména 
při odvozu vytěžené zeminy. Případné znečištění stávajících komunikací bude okamžitě odstraněno. 

Možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na elektrickou energii - celý areál bude zásobovaný z nově zřízené přípojky zemního vedení 
VN. Z této přípojky bude proveden kabelový svod do odběratelské trafostanice. 

Napojení na vodovod - areál bude zásobovaný ze stávajícího vodovodního řadu L 250, který prochází před 
staveništěm na pozemku 429/35 a 3682. Vodovod provozují VaK Břeclav. 

Napojení na kanalizaci – dešťové vody budou v souladu se závěry provedeného hydrogeologického 
průzkumu kompletně zasakovány do geologického podloží zasakovacími studnami.  

Splašková kanalizace bude napojena do stávajícího řadu na JV straně staveniště na opačné straně 
komunikace. 

Splaškovou kanalizaci spravuje VaK Břeclav. Nejbližší rozvod kanalizace je na protilehlé straně třídy 1. máje. 
Jedná se o kanalizaci betonovou DN 400 u čerpací stanice AGIP, kam je navrženo i napojení objektu 
Obchodního centra HOBBY. 

Odpadní vody z parkovišť jsou vedeny přes odlučovač ropných látek, odpadní vody z přípraven a občerstvení 
přes odlučovač tuků. 

Napojení na plynovod - areál bude zásobován z STL plynovodu ocel DN 200, který prochází podél 
komunikace na třídě 1. máje v chodníku a zeleném pruhu. Odtud bude plyn veden přípojkou ukončenou ve 
skříni měření a regulace na objektu Obchodního centra HOBBY. 

Napojení na slaboproudé rozvody:  

- 16x analogová telefonní linka (nebo ISDN), 

- 8x analogová telefonní linka (rezerva), to je celkem 24 metalických párů metalické přístupové sítě. 
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Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis technologie a výrobního programu 

Navrhovaný objekt má nevýrobní charakter. 

Záměrem investora je vybudovat v této části města moderní obchodní areál nabízející rozsáhlý sortiment 
zboží a doplnit tak chybějící nabídku služeb. 

OC HOBBY bude obchodní centrum s obchodní pasáží ve tvaru písmene T pro maloobchodní prodej 
nepotravinářského zboží a doplňkový prodej balených potravin a nápojů se širokým sortimentem zboží 
zaměřeným na oblast potřeb pro stavebníky, kutily, zahrádkáře a řemeslníky, označované anglickou zkratkou 
DIY (Do It Yourself - udělej si sám). Nabízený sortiment bude zahrnovat: autodoplňky, bytové doplňky, 
baterie, domácí potřeby, drogerie, dřevo a instalační materiál, spojovací materiál, dekorační doplňky, barvy, 
laky a příslušenství, staviva, zahradnické potřeby a petshop. Jednotlivé druhy zboží budou na prodejní ploše 
rozděleny do sekcí. 

Kromě širokého sortimentu z tohoto oboru bude nabízet proškolený personál i odborné poradenství, které 
v mnohých obdobných prodejnách chybí. Předpokládá se i rozsáhlá nabídka souvisejících služeb: pila, 
půjčovna techniky, atd.  

Při nákupu se předpokládá použití vozíků. 

Zboží bude přiváženo nákladními automobily do prostoru zásobovacího, částečně zastřešeného, dvora. Zde 
dojde k prvotnímu třídění zboží. Pro překládku zboží z automobilů při příjmu materiálu budou sloužit 
vysokozdvižné vozíky. Některý sortiment bude převážen přímo na prodejní plochu. Zbytek bude postupně 
přes zónu příjmu tříděn, vybalován a průběžně naskladňován na prodejnu. Pro další manipulaci se zbožím 
budou použity vysokozdvižné vozíky nebo paletové vozíky – podle vhodnosti použití. 

Odpady vznikající při provozu objektu budou skladovány v prostoru zásobovacího dvora ve velkokapacitních 
kontejnerech a na smluvním základě odváženy oprávněnou osobou (organizací). 
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Sociální zařízení s WC pro muže, ženy, úklidovou místností a denní místností, kde budou zároveň umístěny i 
šatní skříňky a kuchyňská linka, bude umístěno ve 2. NP objektu. Zde bude rovněž umístěna administrativa 
OC. 

Celková prodejní plocha představuje 3 518 m2. 

Předpokládaný počet zaměstnanců je 50 osob, z toho 1/3 budou tvořit muži a 2/3 ženy. 

Provozní doba je plánována nepřetržitá: pondělí až neděle od 8,00 do 22,00 hodin. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:     11/2011 

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:  11/2012 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Jihomoravský    Krajský úřad Jihomoravského kraje 
       Žerotínovo nám 3/5, 601 82 Brno 

město: Břeclav     Městský úřad Břeclav   
      nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav  

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

Rozhodnutí Právní předpis Příslušný správní úřad 

Územní rozhodnutí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

MÚ Břeclav, Stavební úřad 

 

Stavební povolení (vodoprávní 
rozhodnutí) 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

MÚ Břeclav, Stavební úřad 

MÚ Břeclav, Odbor životního prostředí 

Kolaudační rozhodnutí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

MÚ Břeclav, Stavební úřad 

MÚ Břeclav, Odbor životního prostředí 

Souhlas s trvalým záborem ZPF a 
rozhodnutí o výši odvodů za 
dočasné trvalé odnětí půdy ze ZPF 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 

MÚ Břeclav, Odbor životního prostředí 

Souhlas k dotčení lesních pozemků 
a pozemků ve vzdálenosti do 50 m 
od lesa podle §14 odst. 2 zákona 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích MÚ Břeclav, Odbor životního prostředí 

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin 
podle § 8 odst. 1 zákona 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny 

MÚ Břeclav, Odbor životního prostředí 

 

 

Souhlas k umístění stavby 
z hlediska ochrany krajinného rázu 
podle §12 odst. 2 zákona 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny 

MÚ Břeclav, Odbor životního prostředí 

Závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody k zásahu do VKP podle §4 
odst. 2 zákona 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny 

MÚ Břeclav, Odbor životního prostředí 
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje) 

B.II.1. Půda 

Celková plocha záměru je cca 16 489 m2. 

V souvislosti s výstavbou v prostoru hlavního staveniště dojde k trvalému záboru pozemků náležejících 
k zemědělskému půdnímu fondu (ZPF). Všechny pozemky budou vyňaty ze ZPF. 

Pozemky dotčené stavbou jsou v evidenci ZPF, záměr vyžaduje trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF 
v rozsahu řešeného areálu (do 16 489 m2).  

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků 

Hlavní staveniště: parcely č. 428/29, 428/30, 428/31, 428/35 a části pozemku p.č. 428/10 katastru 
nemovitostí k.ú. Břeclav. V následující tabulce jsou uvedeny pouze dotčené pozemky, na které se vztahuje 
ochrana ZPF.  

Tabulka: Přehled chráněných pozemků 

parcelní 
číslo 

druh pozemku využití způsob 
ochrany 

výměra 
(celková) 

428/10 orná půda zemědělská půda ZPF 40 338 m2  

428/29 orná půda zemědělská půda ZPF 1 944 m2 

428/30 orná půda zemědělská půda ZPF 870 m2 

428/31 orná půda zemědělská půda ZPF 3 500 m2 

Dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) - jedná se o zábor části lesního pozemku p.č. 
3748/3 v k.ú. Břeclav (bývalé staré koryto jednoho z ramen Dyje). Zabrán bude proužek pozemku po obou 
stranách silnice (která je rovněž dosud vedena jako PUPFL - nedořešeno). 

Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa: 128 m2 + 23 m2 = 151 m2 = 0,0151 ha – rozšíření 
silnice. 

Dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa: 15 m2 = 0,0015 ha – pouze pro uložení kabelů, 
s následným omezením využívání plnění funkcí lesa. 

K dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa (parc. č. 3748/3) dojde v důsledku rozšíření odbočovacích 
pruhů nové průsečné světelné křižovatky na tř. 1. máje a v důsledku umístění přeložek sítí veřejného 
osvětlení a kabelu RTV 5. Navržené dopravní řešení a průsečná světelná křižovatka tak, jak je  zpracováno 
v projektové dokumentaci, je převzato z platného územního plánu sídelního útvaru Břeclav. Přeložení sítí je 
vyvoláno realizací nové křižovatky. Odbor životního prostředí MěÚ Břeclav vydal závazné stanovisko 
k trvalému odnětí svým rozhodnutím ze dne 16.3.2010. 

Ochranná pásma 

Na pozemku se nenachází žádné pásmo hygienické či vodohospodářské ochrany. 

Areál OC se nachází v ochranném pásmu lesa, které je vymezeno ve vzdálenosti 50 m od hranice lesních 
porostů (ploch PUPFL). 

Východně od navrženého areálu (za pivovarským járkem) se nachází ochranné pásmo Břeclavského zámku a 
parku, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod registračním číslem 
30718/7-1158. 

Nacházejí se zde ochranná pásma inženýrských sítí: kanalizace, vodovod, plyn, telefon.  
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B.II.2. Voda 
(například zdroj vody, spotřeba)  

Pitná voda 

Potřeba vody bude kapacitně pokryta z veřejného vodovodu, který je ve správě společnosti Vodovody a 
kanalizace Břeclav, a.s. Areálový vodovod bude napojen na stávající veřejný vodovod LT 250 mm, který je 
veden kolem objektu v zeleném pásu podél komunikace na tř. 1. máje. Na potrubí bude provedena 
vodoměrná šachta a v nejvyšším místě bude osazen podzemní hydrant – pro odvzdušnění. 

Potřeba pitné vody ve fázi provozu dle projektové dokumentace: 

- zaměstnanci:  50 osob  60 l/osoba/den   3 m3/den 
- návštěvníci:  3 000 osob  3 l/osoba/den x 0,35  3,15 m3/den 
- prodejní plocha: 3 518 m2  1,5 l/m2/den    5,3 m3/den 

Souhrnná potřeba: 

- průměrná denní potřeba    Qd = 11,427 m3/den  0,132 l.s-1 
- maximální denní potřeba   Qdmax. = 17,775 m3/den  0,205 l.s-1 
- maximální hodinová potřeba       0,370 l.s-1 
- roční potřeba     Qr = 4 325 m3/rok 

Fáze výstavby - pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude v předstihu vybudována vodovodní přípojka. 

Technologická voda 

Potřeba technologické vody je předpokládána ve fázi výstavby pro: 

− výrobu betonové případně maltové směsi, 

− ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí. 

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových 
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být 
pokryta rozvodem pitné vody a odběrem z vodovodní sítě. 

Ve fázi provozu není potřeba technologické vody uvažována. 

Požární voda 

Pro hašení požáru objektu je (podle ČSN 73 0873) třeba hydrantu na vodovodním řadu nejméně DN 150. 
Vodovodní řad neumožňuje odběr požární vody v potřebném množství. Proto je navrženo stabilní hasicí 
zařízení se zásobou vody cca 430 m3 v podzemní nádrži.  

K zajištění potřebného množství požární vody je navrženo zvětšení kapacity nádrže o 45 m3 nevyčerpatelné 
zásoby, tj. o potřebné množství v souladu s požadavky norem. Pro odběr požární vody z nádrže bude zřízeno 
odběrní místo.  

Celkový potřebný odběr vody (pro plnění nádrže objemu 475 m3 při běžném provozu) z vodovodního řadu je 
tedy 3,84 l.s-1. Navržená vodovodní přípojka DN 80 (i potrubí do nádrže) umožňuje přítok až 6 l.s-1. 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude nutno realizovat novou přípojku elektrické energie. Přípojka  
VN bude vedena přes novou průsečnou křižovatku ulicí U Nemocnice v celkové délce cca 420 m. 

Pro novu odběratelskou trafostanici bude nutno vybudovat nový přívod VN. Bude rozšířena stávající 
distribuční soustava VN 22kV. Stávající vedení VN 22kV se přeruší a naspojkuje na novou kabelovou smyčku, 
která bude ukončena v novém rozvaděči VN umístěném v nové odběratelské trafostanici o předpokládaném 
výkonu do 630 kVA. V trafostanici bude umístěn rozvaděč VN (v majetku distributora elektrické energie), 
transformátor a rozvaděč NN s měřením odebírané elektrické energie. 
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Elektrická energie bude využívána pro veřejné osvětlení, osvětlení interiérů, vzduchotechniku, chlazení, 
rozvod tepla a zásobování dalších spotřebičů podle provozních potřeb obchodního centra. 

Instalovaný výkon - celkem:   710 kW 

Roční spotřeba:     2 000 MWh 

Zemní plyn 

Navrhovaný STL plynovod, který bude zásobovat Obchodní centrum HOBBY Břeclav, bude napojen na 
stávající STL plynovod, který vede podél chodníku ulice v zeleném pruhu na straně areálu. Nová přípojka 
plynovodu bude z trubek PE 90mm a bude ukončena ve skříni regulace a měření na objektu. 

Instalovaný výkon:    Qi = 400 kW 

Jmenovitá spotřeba plynu:  Qh = 40,0 m3/hod. 

Roční spotřeba plynu:   Qr = 64 400 m3/rok. 

Tepelná energie 

Vytápění prodejních ploch bude řešeno v rámci VZT. Ohřev TUV bude řešen lokálně (v dalším stupni PD). 
Prostor pokladen bude vytápěn elektrickými přímotopnými konvektory. V celém obchodním centru bude 
instalováno ústřední vytápění. 

Zdrojem tepla pro objekt bude plynová kotelna, osazená plynovým nízkoteplotním kondenzačním kotlem o 
výkonu 400 kW. 

Roční potřeba tepla:    Qor,c = 2 335,5 GJ 

Vstupní suroviny 

Hlavními vstupy bude zboží a materiál pro zajištění obchodní činnosti, hygienického zázemí a údržby objektů. 
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství, bez významných přepravních či jiných 
nároků. 

Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována. 

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

Období provozu 

Předmětem záměru je výstavba areálu Obchodního centra HOBBY na západním okraji katastrálního území 
Břeclavi. Bude se jednat o moderní obchodní areál nabízející rozsáhlý sortiment nepotravinářského zboží a 
doplňkový prodej balených potravin a nápojů. 

Záměr je umístěn v jihozápadní části města Břeclavi při silnici I/55 (tř. 1. máje) ve směru na Poštornou. V 
současné době je plocha záměru nezastavěná, v sousedství se nacházejí další obchodní jednotky. Příjezd k 
záměru je po silnici I/55 (tř. 1. máje), dopravní obsluha záměru má charakter osobní dopravy (zákaznická 
doprava) resp. nákladní dopravy (zásobování). 

Dopravní nároky záměru jsou následující: 

zákaznická doprava 

počet parkovacích míst:  202 
obrat zákaznické dopravy:  6/místo a den 
intenzita zákaznické dopravy: 6 x 202 = cca 1212 příjezdů + 1212 odjezdů za den 
      = cca 2424 pohybů na příjezdu a parkovišti za den 
cílová doprava:    cca 80% 
přitížení silnice I/55:   1212 x 0,8 = cca 970 příjezdů + 970 odjezdů 
      = cca 1940 pohybů na silnici I/55 
rozdělení směrů dopravy:  cca 70% směr Břeclav, 30% směr Poštorná 
přitížení směru Břeclav:  cca 1358 osobních vozidel za den 
přitížení směru Poštorná:  cca 582 osobních vozidel za den 
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zásobování 

intenzita zásobovací dopravy: cca 14 příjezdů + 14 odjezdů = 28 pohybů za den 
typ vozidel:    cca 30% těžkých a středních nákladních, 70% lehkých nákladních 
cílová doprava:    100% 
rozdělení směrů dopravy:  cca 70% směr Břeclav, 30% směr Poštorná 
přitížení směru Břeclav:  cca 20 nákladních vozidel, 
      z toho 6 těžkých a středních + 14 lehkých 
přitížení směru Poštorná:  cca 8 nákladních vozidel, z toho 2 těžká a střední + 6 lehká 

Dopravní provoz související se záměrem bude probíhat prakticky výhradně v denní době. 

Záměr se nachází v docházkové vzdálenosti k obytné zástavbě města, svým řešením vytváří podmínky pro 
využití hromadné, pěší i cyklistické dopravy. 

Období výstavby 

Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn po komunikacích s tvrdým povrchem, po třídě 1. máje. Po dobu 
výstavby zde bude provedeno provizorní dopravní značení (vjezd a výjezd ze stavby). Jiná mimořádná 
dopravní opatření během výstavby nejsou nutná. 

Trasa pro zásobení stavby, odvoz zeminy, odpadů a příjezd na staveniště je navržena po městských 
komunikacích z třídy 1. máje.  

Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí špičkově jednotky až desítky nákladních vozidel 
denně. Stavební doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací. 

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čistící zóna pro očištění 
automobilů bude umístěna u výjezdu ze stavby.  

B. III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií 
vzhledem k navrženému použití látek a technologií) 

B.III.1. Ovzduší 

Období přípravy a výstavby 

V etapě výstavby budou prováděny zásahy do terénu a další stavební práce, při nichž bude docházet k emisi 
prašných částic. Doba zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a bude 
závislé na aktuálních klimatických podmínkách. 

Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.  

Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše odpovídající výměře staveniště 
(důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanismů a vznos 
lehkých frakcí materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot). 

Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební 
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude 
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce, 
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, ohrazením staveniště a kropením kritických míst. 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Teplo pro vytápění objektů včetně ohřevu teplé užitkové vody bude zajištěno plynovými zdroji. Celková roční 
spotřeba plynu se předpokládá 64400 m3. 
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Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce. 

tuhé látky 

kg/rok 

SO2 

kg/rok 

NOx 

kg/rok 

CO 

kg/rok 

org. látky 

kg/rok 

1,3 0,6 83,7 20,6 4,1 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Jako plošné zdroje znečišťování ovzduší budou za provozu působit parkoviště osobních vozidel. 

Zdrojem emisí budou motory osobních automobilů využívajících parkoviště. Množství emisí z parkoviště uvádí 
následující tabulka. 

tuhé látky 

g/den 

SO2 

g/den 

NOx 

g/den 

CO 

g/den 

org. látky 

g/den 

0,35 4,3 195,5 565,3 97,7 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit vozidla využívající předmětný areál. 
Zdrojem emisí budou automobily pojíždějící v areálu a na příjezdové komunikaci. Předpokládaná emise 
škodlivin2 při uvažované maximální intenzitě dopravy 1200 osobních vozidel přijíždějících za den a maximálně 
14 nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů) je uvedena v následující tabulce. 

tuhé látky 

kg/km.den 

SO2 

kg/km.den 

NOx 

kg/km.den 

CO 

kg/km.den 

org. látky 

kg/km.den 

0,011 0,008 0,495 1,097 0,214 

B.III.2. Odpadní vody 
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)  

Napojení na kanalizaci 

Splašková kanalizace bude napojena do stávajícího řadu ve správě Vodovody a kanalizace Břeclav na JV 
straně areálu. Nejbližší rozvod kanalizace (betonová DN 400) je na druhé straně třídy 1. máje, u čerpací 
stanice AGIP.  

Odpadní vody splaškové 

Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení sociálního zázemí areálu. 

Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat odběru pitné vody. 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH 

průměrná denní produkce denní maximum roční produkce 

11,427 m3/den 17,775 m3/den 4 325 m
3
/rok 

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizační sítě ve správě společnosti VaK Břeclav, a.s. 

Areálová splašková kanalizace je navržena z trub PVC DN 250 mm, na její trase budou osazeny 3 ks 
revizních šachet. Zaústěna bude do stávající stoky veřejné splaškové kanalizace DN 400 mm na protilehlé 
straně třídy 1. máje před objektem čerpací stanice AGIP. Celková délka nové splaškové kanalizace bude 133 
m. 

                                                
1 Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 
2 Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02 
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Pro odstranění tuků ze splaškových odpadních vod v místě obslužného úseku prodejny bude instalován lapol 
AS-TOP 60 RCS. 

Srážkové vody 

Hlavním zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na střechu budovy, parkovací plochy a 
komunikace. Srážkové vody budou zasakovány do podloží pomocí zasakovacích studní. 

Základní bilance ploch podle projektové dokumentace je zhruba následující: 

- plochy střech:     4 285 m2 
- zpevněné plochy, komunikace a parkovacích stání: 10 135 m2 
- plochy kryté vegetací:    2 067 m2    

Hrubý odhad množství dešťových vod odváděných z povrchu zástavby je proveden pomocí vztahu: 

 Q = F × ψψψψ × h 

 kde: F je odvodňovaná plocha [m2] 
 F1 = 4 285 m2 (střechy) 
 F2 = 10 135 m2 (zpevněné plochy) 
 F3 = 2 067 m2 (nezpevněné plochy) 

 h je průměrný roční úhrn srážek  
 h = 0,534 m 

 ψψψψ je odtokový koeficient 
 ψ1 = 0,9 (pro střechy), 
 ψ2 = 0,7 (pro plochy komunikací), 
 ψ3 = 0,05 (pro plochy kryté vegetací) 

 Q je celkový objem odtoku [m3/rok] 

Objem srážek, odvedený ze zpevněných ploch, pak bude činit: 

 Q1 = 4 285 × 0,9 × 0,534 = 2 059,371 m3/rok 
 Q2 = 10 135 × 0,7 × 0,534 = 3 788,463 m3/rok 
 Q3 = 2 067 × 0,05 × 0,534 = 55,189 m3/rok 
 Q = Q1 + Q2 + Q3 = 5 903,023 m3/rok 

Průměrný odtok z území (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný odtok 
zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu: 

 q = V/t   
 kde: q je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1] 
  V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ] 
  t je 1 rok [s]  

t = 31 536 000 s 

 q = 5 903 023 / 31 536 000 = 0,187 l.s-1 

Odtok srážkových vod ze zpevněných ploch lze v průměrném klimatickém roce předpokládat ve výši 
cca 5 900 m3 (≈ 0,19 l.s1- průměrný odtok), z toho cca 40 % bude činit odtok ze střech. Srážková voda 
bude zasakována do podzemí. Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody. 

Běžná kvalita vod z povrchu komunikace odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální míře může dojít 
k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů z povrchu 
komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém průmyslu a 
obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu. 
V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení 
koncentrací Cl-). 
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Parkovací stání budou zajištěna koalescenčním odlučovačem ropných látek AS TOP 125 RCS, který je 
vybaven dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem s následujícími parametry: 

Max. průtok …………….. 125 l/s 

Zbytkové znečistění …….  0,2 mg NEL/l. 

Odpadní vody technologické 

Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických. 

Čistící zařízení, recipient 

V rámci kanalizačního systému jsou navržena standardní zařízení k předčištění odpadních vod: odlučovač 
tuků, odlučovače lehkých kapalin (parkovací plochy), retenční jímky (zadržení dešťových vod). 

Odpadní splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace splaškových vod a dále na městskou ČOV. 
Konečným recipientem splaškových odpadních vod bude tok Dyje (recipient přečištěných odpadních vod z 
městské ČOV). 

B.III.3. Odpady  

S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle 
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu, 
vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

Období výstavby – odpad bude vznikat při přípravě území a ze stavebního materiálu při stavebních 
pracích. S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v této posloupnosti: 

- materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány; 

- spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovacím zařízení k tomu určeném; 

- nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou uloženy na skládku. 

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude podmínka o zodpovědnosti hlavního 
dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů 
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě).  

Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce. 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

03 01 04 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska N 

03 01 05 Piliny, hobliny, dřevo,neuvedené pod 03 01 04 O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly  O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtr.mat., čistící  tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 
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17 02 03 Plasty  O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky  

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  17 09 02 
a 17 09 03 

O 

20 01 11 Textilní materiály  O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 04 Kal ze septiků, žump a chemických toalet  O 

Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Ty 
budou následně odváženy oprávněnou osobou (organizací) v souladu s platnou legislativou v oblasti 
odpadového hospodářství. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení 
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob odstranění odpadů). 

Období provozu – očekává se produkce běžného komunálního odpadu.  

Odpad živočišného původu se bude skladovat v samostatném chladicím boxu a bude denně odvážen. Další 
odpad bude uložen v kompaktorech umístěných u zadního traktu objektu pod zastřešením. Kompaktor je 
speciální zařízení, které odpad lisuje a je pravidelně vyváženo. Pro jednotlivé druhy odpadu budou 
samostatné kompaktory: pro komunální odpad a odpad ze zeleniny a ovoce (vyvážen denně) a pro kartony. 
Přesný rozpis nakládání s odpady a jejich odvážení autorizovanou firmou bude součástí provozního řádu. 

Předpokládaná struktura odpadů v období provozu je uvedena v následující tabulce. 

Kód Druh odpadu Kategorie 
Produkce 

(t) 

020204 Kal z čištění kapalných odpadů O 1 

020304 Suroviny nevhodné ke spotřebě – prošlé potraviny O 4 

130502 Kal z odlučovače olejů  N 0,3 

130503 Kal z lapáků nečistot N 6 

150101 Papírový a/nebo lepenkový odpad  O 55 

150102 Plastový obal O 45 

150103 Dřevěný obal O 10 

150106 Směs obalových materiálů O 25 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy s NL N 0,01 

160603 Galvanický článek  N 0,01 

170202 Sklo O 5 

180103 Ostatní odpad se zvláštními požadavky na sběr  N 1 

200101  Papír / lepenka O 40 

200102 Sklo O 3 
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200108 Biologicky rozložitelný kuchyňský odpad  O 7,52 

200121 Zářivka N 120 ks 

200139 Plasty O 5 

200301 Směsný komunální odpad O 50 

Veškeré opravy a údržba vysokozdvižných vozíků, firemních vozidel a strojního zařízení (vzduchotechnika, 
chlazení, klimatizace, vytápění) budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů.   

Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně. Ostatní odpad bude tříděn a shromažďován ve 
vyhrazených a označených prostorách skladu. Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner nebo 
popelnice na základě písemné smlouvy. 

Kontejnery pro shromažďování odpadu budou umístěny v prostoru zásobovacího dvora. 

Vratné obaly budou krátkodobě umístěny ve skladu uvnitř objektu a denně odváženy dodavateli. 

Podél pěších komunikací a na parkovišti budou rozmístěny odpadkové koše. 

Údržba parkovišť a zpevněných ploch v letním období bude prováděna častým mechanickým čištěním 
v kombinaci se zkrápěním, v zimním období se bude upřednostňovat mechanické odklízení sněhu 
s minimálním využitím chemických posypových prostředků. Na tyto činnosti uzavře investor smlouvu 
s odbornou firmou. 

B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku 
z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z dopravy. Průměrný počet 
do cca 2140 osobních vozidel (v součtu příjezdů a odjezdů za den) přesahuje limitní hodnotu dle uvedených 
metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním prostředí je považována "doprava po pozemních 
komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp. 
automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané 
intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu". Vzhledem k tomu, že vstupem pro výpočet 
dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního proudu, nejsou zde uváděny hlukové emise jednotlivých 
vozidel. 

Součástí záměru jsou běžná technická zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika) umístěná na střeše 
objektu. Emise hluku nepřekročí tyto parametry: 

akustický výkon: do LW,A = do 90 dB 
soudobý počet:  do 2 
umístění:   střecha objektu 
doba provozu:  nepřetržitá, v noční době omezená. 

Zdroje hluku umístěné uvnitř budov jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné. V 
prostoru záměru nebude prováděna výrobní činnost nebo jiné aktivity, které by byly zdrojem významného 
hluku do venkovního prostoru. 

V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a 
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a s ohledem 
na stávající hlukové zatížení území málo významné zdroje. 

Vibrace a záření 

Zdroje vibrací, ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou v rámci záměru uvažovány. 

Jiné fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány. 
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B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované 
riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně prováděna. 

V objektech nebudou skladovány žádné chemické, výbušné nebo vysoce hořlavé látky. Záměr bude řešen v 
souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Předmětem záměru je výstavba areálu Obchodního centra HOBBY, který má doplnit chybějící služby a 
sortiment ve městě Břeclav a jeho okolí.  

Plocha určená k zástavbě se nachází v k.ú. Břeclav, západně od centra města při silnici I/55 směrem na 
Poštornou, podél třídy 1. máje. Ze západu navazuje na řešenou lokalitu pruh vzrostlé zeleně a rybník 
Včelínek, z východu pak příkop – lesní kanál Pivovarský járek. 

Hlavní příjezd do areálu pro návštěvníky i zásobování je navržen z třídy 1. máje. 

V sousedství plánované lokality se nachází benzínová stanice AGIP a Penny market. Pozemek je v současné 
době nezastavěný, inženýrské sítě (voda, plyn, kabelové rozvody) probíhají v blízkosti areálu. 

Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).  

Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000) 
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Zvláště chráněná území 

Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází. 

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – nejblíže se nachází stávající CHKO Pálava, vzdálená vzdušnou čarou 
cca 11 km západním směrem. Probíhá příprava nové CHKO Dolní Morava (největší komplex zachovalých 
lužních lesů ve střední Evropě), která by zahrnovala mj. i EVL Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží, které se 
nacházejí v blízkosti záměru mimo území stavby. 

Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na 
místě stavby ani v těsné blízkosti se žádná z těchto kategorií nenachází, nejblíže je PR Františkův rybník (cca 
4 km jižně od stavby), NPR Lednické rybníky (4 km severozápadně) a NPP Rendezvous (téměř 6 km 
západně). 

Přírodní parky (PP) – severně od místa stavby probíhá výběžek přírodního parku Niva Dyje. V těchto 
místech se přibližně kryje s vymezením EVL Niva Dyje. 

Památné stromy - nejbližší památný strom je Břeclavský červenolistý buk (2,5 km východně, na opačném 
konci města) a bizarní borovice u Tří Grácií (cca 6 km západně). 

Významné krajinné prvky (VKP) 

Významné krajinné prvky ze zákona (les, vodní tok, rybník, …) v okolí záměru jsou následující: 

Les – nejbližší lesní pozemky se nacházejí 20 a více metrů od místa stavby, a to jihozápadně, západně až 
severně – jedná se o součást EVL Niva Dyje a přírodního parku. Tyto pozemky nebudou dotčeny vlastní 
stavbou. Dotčeny budou v rámci stavby přeložkami kabelů úzké pruhy lesních pozemků kolem silnice I/55 
(tř. 1. máje), které však v současné době neplní funkce lesa. 

Vodní tok, údolní niva – místo stavby je z východu ohraničeno slepým ramenem Dyje a ze západu 
jedním z kanálů v dané oblasti. Další kanály se nacházejí severně od stavby (v lese). Lokalita je prakticky 
v úrovni hladiny okolních vodních toků a nádrží. 

Rybník – nejbližším rybníkem je Včelínek, cca 30 m od místa stavby. Mezi rybníkem a stavbou prochází 
val zarostlý dřevinami. 

V blízkosti stavby se žádné registrované VKP nenacházejí. Nejblíže se nachází registrovaný VKP Mokřad u 
Podivína, cca 6 km severně. 

Území soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat 
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími 
oblastmi a evropsky významnými lokalitami. 

Ptačí oblasti (PO) - Nejbližší ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko (CZ0621027) se nachází přes 1 km jižně od 
místa stavby. Předmětem ochrany je zde čáp bílý (Ciconia ciconia), včelojed lesní (Pernis apivorus), luňák 
hnědý (Milvus migrant), luňák červený (Milvus milvus), raroh velký (Falco cherrug), ledňáček říční (Alcedo 
atthis), žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula 
albicollis), a jejich biotopy. Překrývá se s EVL Soutok – Podluží (CZ0624119). 

Evropsky významné lokality (EVL)  

EVL Niva Dyje (CZ 0624099) - její nejjižnější výběžek se nachází západně od stavby, od severní hranice 
staveniště je hranice EVL vzdálená několik desítek metrů. EVL má rozlohu 3249 ha. 

Předmětem ochrany v EVL Niva Dyje jsou:  

A. stanoviště:  

- 3150 – přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, 

- 6440 – nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii, 

- 6510 – extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), 
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- 91E0 – smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) – prioritní typ stanoviště, 

- 91F0 – smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým 
(U.minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.angustifolia) podél velkých řek 
atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris); 

B. živočišné druhy – svinutec tenký (Anisus vorticulus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), bobr 
evropský (Castor fiber), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), 
roháč obecný (Lucanus cervus), ohniváček černočárý (Lycaena dispar), piskoř pruhovaný (Misgurnus 
fossilis), páchník hnědý (Osmoderma eremita) – prioritní druh, vrápenec malý (Rhinolophus 
hipposideros), hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus). 

EVL Soutok – Podluží (CZ0624119) – severozápadní hranice této EVL probíhá ve vzdálenosti několika 
desítek až stovek metrů od místa stavby, je oddělena stávající zástavbou. Výměra EVL je 9718 ha. 

Předmětem ochrany u EVL Soutok – Podluží jsou: 

A. typy stanovišť jako u EVL Niva Dyje, navíc je chráněn typ stanoviště: 

- 3260 – nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 

- 3270 – bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 

- 6210 – polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)  

- 91G0 – panonské dubohabřiny – prioritní typ stanoviště. 

Předmětem ochrany není typ 6510 – extenzivní sečené louky nížin až podhůří. 

B. živočišné druhy, které jsou předmětem ochrany, jsou rovněž obdobné. Navíc je zde: bolen dravý 
(Aspius aspius), sekavec (Cobitis taenia), hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus), ježdík dunajský 
(Gymnocephalus baloni), ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetzer), vydra říční (Lutra lutra), ostrucha 
křivočará (Pelecus cultratus), čolek dunajský (Triturus dobrogicus), velevrub tupý (Unio crassus), drsek 
větší (Zingel zingel), tedy jde o živočichy přímo vázané na vodu (převážně ryby). Chybí roháč obecný 
(Lucanus cervus) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). 

EVL Břeclav – kaple u nádraží (CZ0623003), 0,04 ha, nachází se přes 1 km východně od místa stavby. 
Předmětem ochrany je netopýr velký (Myotis myotis). 

V zájmovém území města Břeclav se nachází také biosférická rezervace Dolní Morava (vyhlášena r. 
2003 UNESCO), a to nejblíže v místech  EVL Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží. 

V zájmovém území města Břeclav se dále nachází největší mokřad v ČR, chráněný Ramsarskou úmluvou, 
RS9 - Mokřady dolního Podyjí, o výměře 11 525 ha. Jedná se o mokřad mezinárodního významu, 
zasahující i na Slovensko a do Rakouska - u nás leží cca 1/5 celkové rozlohy. Je tvořen záplavovým územím 
řeky Dyje a jejími mrtvými rameny. Od místa stavby jsou nejbližší hranice vzdáleny přes 200 m, přibližně na 
území Natury 2000 (EVL Niva Dyje a ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko). 

Územní systémy ekologické stability 

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se nadregionální, regionální a místní. 

Nadregionální – zhruba v místech EVL Soutok – Podluží a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, tj. cca 2 km 
jižně od místa stavby, se nachází nadregionální biocentrum 109 Soutok. Z něj vychází směrem k severu 
nadregionální biokoridor K 161 (vodní i nivní cesta), v nejbližším místě prochází ve vzdálenosti cca 200 m 
západně od místa stavby. 

Regionální – prvky regionálního ÚSES se v okolí nenacházejí. 

Místní (lokální) – nejblíže se nachází lokální biocentrum Bruksa (cca 0,5 km severozápadně) a lokální 
biocentrum U mostu (cca 300 m jihozápadně), vložené do nadregionálního biokoridoru, který prochází cca 
200 m západně od stavby ve směru sever - jih (za rybníkem Včelínek) – viz výše. Další lokální biocentrum 
U stadionu se nachází více jak 1 km severně, ke zmíněnému biokoridoru je připojeno lokálním 
biokoridorem, vedoucím podél kanálu. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Záměr je umístěn na území katastru města Břeclav, na jeho západním okraji. Leží na rozmezí současně 
zastavěného území města a volných pozemků, které tvoří součást nivy řeky Dyje. 

V sousedství lokality se nachází benzínová stanice AGIP a Penny market, dále na východ supermarket Billa. 
Pozemek je v současné době nezastavěný, zemědělsky obhospodařovaný.  

Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází na tř. 1. máje ve vzdálenosti cca 120 a více m od záměru, dále 
v ulici U nemocnice a Lesní. Žije zde cca 200 obyvatel, v širším okolí pak stovky až tisíce obyvatel. Město 
Břeclav má celkem 27 226 obyvatel. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel v dotčeném území nejsou k dispozici, pravděpodobně se neliší od stavu v 
obdobných lokalitách jižní Moravy. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Území Břeclavi patří (dle sdělení č. 8 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 6 z června 2009) mezi oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Na 5,1% území je překročen denní imisní limit pro PM10 a na 5,1% 
území je překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren. 

Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1135 - Mikulov-Sedlec, vzdálené od hodnocené 
lokality cca 11,5 km. Naměřené hodnoty NO2 a PM10 za rok 2008 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Parametr NO2 PM10 

průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 10,8 20,9 

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 40 

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3) 31,4 82,7 

datum naměření maxima v daném roce 29.1. 29.12. 

hodnota 24hodinového imisního limitu  IHd (µg.m-3) - 50 

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3) 51,8 128,0 

datum naměření maxima v daném roce 8.3. 18.5. 

hodnota hodinového imisního limitu  IHd (µg.m-3) 200 - 

Stanice Mikulov-Sedlec v roce 2008 naměřila u oxidu dusičitého roční průměrné koncentrace na úrovni 
27% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená maxima hodinových 
koncentrací dosahovala hodnot 51,8 µg.m-3, tedy hodnot na úrovni cca 26% imisního limitu pro maximální 
hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). 

U tuhých znečišťujících látek frakce PM10 byla na stanici Mikulov-Sedlec v roce 2008 naměřena roční 
průměrná koncentrace přibližně na úrovni 52% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová 
maxima dosahovala hodnot 82,7 µg.m-3, tedy hodnot nad úrovní imisního limitu pro maximální 24hodinové 
koncentrace (LV24h=50 µg.m-3). Hodnota imisního limitu byla dosažena s podlimitní četností (15x). 

Pro porovnání a posouzení relevantnosti dat ze stanice je dále uvedeno porovnání hodnot vypočtených v 
referenčním bodě v prostoru stanice Mikulov – Sedlec s hodnotami zde naměřenými v roce 2009. 
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Z následující tabulky je zřejmé, že oproti naměřeným hodnotám jsou vypočtené hodnoty vyšší, s výjimkou 
roční průměrné hodnoty PM10, kde je naměřená hodnota vyšší pravděpodobně v důsledku polních prací na 
blízkých zemědělsky obhospodařovaných pozemcích (na to ukazují i data nejvyššího dosaženého hodinového 
maxima a 36. nejvyšší koncentrace). Výsledky rozptylové studie JmK pro popis stávající imisní zátěže lze 
tedy plně využít pro doplnění informací o kvalitě ovzduší v případech, kde není dostatek dat z měřících 
stanic. 

škodlivina vypočteno naměřeno v roce 2009 

NO2 - roční průměr 15,6 10,8 

NO2 - hodinové maximum 64,7 51,8 

PM10 - roční průměr 6,16 23,2 

PM10 - četnost dosažení limitu 30,2 x 18 x 

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie 
Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí 
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích. 

Oxid dusičitý (NO2) 
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Z obrázků je patrné, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v oblasti navrhovaného záměru 
dosahují úrovně do 20 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LV=40µg.m-3), maximální hodinové koncentrace 
dosahují hodnot do 100 µg.m-3, tedy do 50% limitu (LV=200µg.m-3). Východně od města v blízkosti dálnice 
D2 jsou dosahovány hodnoty vyšší. 

Tuhé látky (PM10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Z obrázků je patrné, že roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti navrhovaného záměru dosahují hodnot 
do 15 µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální 24hodinové koncentrace 
dosahují hodnoty imisního limitu (LV=50 µg.m-3) s nadlimitní četností prakticky v celém centru Břeclavi. 
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Benzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace benzenu v blízkosti navrhovaného 
záměru dosahují hodnot do 3 µg.m-3, tedy jsou pod hodnotou imisního limitu (LV=5 µg.m-3) 

Benzo(a)pyren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v blízkosti 
navrhovaného záměru dosahují hodnot nad 1 ng.m-3, tedy jsou nad hodnotou imisního limitu (LV=1 ng.m-3). 

Klimatické faktory 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 4, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou: 

T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a 
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové 
pokrývky. 
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Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 

Číslo oblasti T 4 

Počet letních dnů 60 až 70 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 170 až 180 

Počet mrazových dnů 100 až 110 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 19 až 20 

Průměrná teplota v dubnu 9 až 10 

Průměrná teplota v říjnu 9 až 10 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  80 až 90 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 300 až 350 

Srážkový úhrn v zimním období 200 až 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 

Počet dnů zamračených 110 až 120 

Počet dnů jasných 50 až 60 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Záměr se nachází v prostoru navazujícím na silnici I/55 (tř. 1. máje), která je dominantním zdrojem hluku v 
území. Nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se 
nachází v těchto prostorech: 

Bod 1:  tř. 1. máje č.p. 705/15, vzdálenost od záměru cca 140 metrů 
Bod 2:  tř. 1. máje č.p. 583/11, vzdálenost od záměru cca 120 metrů 
Bod 3:  Lesní č.p. 588/2, vzdálenost od záměru cca 120 metrů 
Bod 4:  U Nemocnice č.p. 3372, vzdálenost od záměru cca 150 metrů 

Pozn.: Čísla bodů jsou vztažena k hlukové studii (viz příloha č. 3 tohoto oznámení). 

Hladiny hluku z provozu silnice I/55 se v uvedených bodech pohybují v denní době v úrovni cca 66 až 69 dB 
(body 1 a 2) resp. 56 až 59 dB (body 3 a 4). Splňují tak limit LAeq,T = 60 dB (den), platný pro hluk z hlavních 
pozemních komunikacích resp. (v bodech 1 a 2) limit LAeq,T = 70 dB (den), korigovaný pro tzv. starou 
hlukovou zátěž. V noční době nebude záměr v provozu, údaje pro noční dobu nejsou proto uváděny. 

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchové vody 

Areál prověřovaného záměru náleží povodí dolního toku Dyje, dílčímu povodí č. 4-17-01-047. Záměr se 
nachází v přímém povodí pravého břehu Dyje. 

Řeka Dyje vzniká soutokem Moravské a Rakouské Dyje v Rakousku ve výšce 410 m n. m., ústí zprava do 
Moravy u Moravského Jánu ve výšce 148 m n. m. Plocha povodí činí 13418,7 km2, délka toku 305,6 km a 
průměrný průtok u ústí 43,89 m3.s-1. Správcem toku je povodí Moravy, s. p.  

Hlavní koryto Dyje protéká středem města Břeclav a jeho kapacita v tomto úseku je 350 m3/s. Přibližně 800 
m nad jezem ve městě je provedeno odlehčení do odlehčovacího ramene, jehož účelem je odvedení velkých 
vod mimo město. 
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Odlehčovací rameno obtéká město západně, je vedeno mezi Břeclaví a Kančí oborou, posléze podél 
Poštorné. Pod městem je opět zaústěno do Dyje. Koryto ramene je v horní části toku vybudováno na 
kapacitu 155 m3/s. V dolní části toku, tj. pod jezem, kde je provedeno zaústění Včelínku a zavázání 
inundační hráze, je uvažována kapacita 435 m3/s. V místě vyústění inundace do koryta ramene je počítán 
průtok 280 m3/s. 

Hydrologické údaje o toku Dyje v blízkosti zájmového území jsou uvedeny v následující tabulce. 

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE O TOKU 

Měrný profil P Hs qa Qa Qm 

[m3.s-1]  [km2] [mm] [l.s-1.km-2] [m3.s-1] 

Q270 Q330 Q355 Q364 

Dyje - Břeclav 12 351,8 587 3,43 42,4 18,70 15 14,1 8 
P  .................. 

Hs  ................ 

qa  ................ 

plocha povodí nad profilem 

průměrný roční úhrn srážek na povodí 

průměrný roční specifický odtok 

Qa  ................ 

Qm  ................ 

průměrný roční průtok 

m-denní průtoky 

Poznámka: převzato podle Hydrologický atlas ČSSR - díl III, ČHMÚ Praha, 1970 

Dyje je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 

Správcem toku Dyje je Povodí Moravy, a.s.  

Dyje protéká ve směru S – J 700 m východně od lokality, záměr se nachází na úrovni ř. km 25 toku. 
Odlehčovací rameno je vedeno 300 m západně od areálu záměru. 

Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000, list 34-23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vlastním území staveniště se nenachází žádný vodní tok ani povrchová akumulace vody. 

Podél východní hranice areálu prochází koryto lesního kanálu (Pivovarský járek); třída 1. máje překonává 
tuto vodoteč mostem před Penny marketem.  
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Podzemní vody 

Záměr se nachází na území hydrogeologického rajónu 165 - Fluviální sedimenty Moravy v Dolnomoravském 
úvalu. Jedná se o kolektorský systém kvartérního stáří, který je uložen v nadloží sedimentů rajónu 225 – 
Dolnomoravský úval. 

Většinu kolektorských horizontů v neogénních sedimentech rajónu 225 charakterizuje tlakový oběh 
podzemních vod s převážně negativní piezometrickou úrovní. Podzemní voda je vázána na průlinově 
propustné prostředí převážně jemnozrnných písků, které jsou vyvinuty v různě mocných polohách uprostřed 
převládajících jílů. 

Neogénní jíly tvoří bazální izolátor nadložního systému rajónu 165, který tvoří fluviální sedimenty Moravy a 
Dyje. Podzemní voda je vázána na souvrství klastických sedimentů charakteru říčních písků, písků se štěrkem 
a štěrkopísků. 

Zvodnění je na zájmovém území vázáno na kvartérní sedimenty říční terasy. Počevní izolátor tvoří neogenní 
jíly, kolektorem jsou naplavené písčité štěrky a písky. V údolní nivě na jíly nasedají štěrky s dobrou 
propustností v rozmezí řádu 10-4m.s-1. Koryto Dyje i odlehčovacího kanálu se zařezává do štěrků a povrchová 
voda je v hydraulické spojitosti s podzemní vodou, takže výrazně ovlivňuje kolísání její hladiny.  

V rámci přípravy záměru proběhl na lokalitě inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (Grünwald, 
2010). Všemi průzkumnými vrty byla zastižena hladina podzemní vody. Hladina podzemní vody byla v období 
průzkumu zjištěna mělce pod povrchem terénu v hloubkách 0,5 – 1,7 m, na úrovních 152,2 až 154,3 m n.m. 
Podzemní voda má na lokalitě mírně napjatou hladinu, která se ustálila v hloubkách 0,3 až 0,8 m pod úrovní 
terénu. Údaje o výskytu podzemní vody na lokalitě jsou uvedeny v následující tabulce. 

VÝSKYT PODZEMNÍ VODY 

(duben 2010) 

hloubka hladiny podzemní vody úroveň hladiny podzemní vody vrt hloubka vrtu 
 [m] 

úroveň terénu 
[m n.m.] naražená [m] ustálená [m] naražená [m n.m.] ustálená [m n.m.] 

HGV 9,0 153,43 0,8 0,3 152,63 153,13 

VJ2 9,0 154,27 1,2 0,6 153,07 153,67 

VJ3 9,0 153,85 0,5 0,3 153,35 153,55 

VJ4 9,0 152,89 0,7 0,5 152,19 152,39 

VJ5 2,5 154,43 1,2 0,4 153,23 154,03 

VJ7 2,5 153,61 1,2 0,5 152,41 153,11 

VJ8 2,5 153,78 1,4 0,5 152,38 153,28 

VJ9 2,5 155,95 1,7 0,8 154,25 155,15 

VJ11 2,5 153,67 1,5 0,6 152,17 153,07 

VJ12 2,5 154,17 1,0 0,7 153,17 153,47 

VJ13 9,0 153,89 0,9 0,4 152,99 153,49 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 

Hlavním kolektorem podzemních vod je na zájmovém území souvrství fluviálních sedimentů. Při bázi 
souvrství je kolektor tvořen písčitými štěrky, které do nadloží přechází v písky se štěrkem. Zvodnění dále 
částečně zasahuje do nadložních písčitých jílů. Přípovrchový izolátor mělké zvodně tvoří vrstva náplavových 
jílovitých hlín. 

Ověřená mocnost zvodnělého souvrství (Grünwald, 2010) činí 6,5 – 7,5 m. Pro ověření hydraulických 
parametrů kvartérního souvrství byly v rámci průzkumu provedeny zasakovací zkoušky. Na základě výsledků 
zkoušek byly stanoveny koeficienty propustnosti v následujících hodnotách: 

- jíl písčitý:   kf = 3,62 . 10-7 m.s-1 
- písek se štěrkem:  kf = 2,75 . 10-4 m.s-1 
- štěrk písčitý:   kf = 4,65 . 10-4 m.s-1 
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Propustnost klastických sedimentů byla zkouškou stanovena v řádu 10-4 m.s-1 což odpovídá velmi dobře 
propustnému prostředí.  

Akumulační zvodeň je průlinového charakteru a prostředí je silně proudící. Směr proudění podzemní vody lze 
předpokládat generelně k jihu. 

Podzemní voda mělké zvodně je dle hydrogeologického průzkumu tvrdá, hořečnato – vápenatá, s vyšším 
obsahem síranů a s nízkou agresivní složkou CO2.  

Pramenní oblasti 

Záměr se nachází mimo pramenní oblasti. 

Zátopová území 

Oblast je správcem povodí vymezena jako záplavového území, která zahrnuje rozsáhlé území obytné a 
komerční zástavby severní a západní části města. 

Záplavové území bylo vyhlášeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 18.8.2009 (pod. č.j. JMK 
44609/2009). Vlastní řešená plocha je vymezena jako pasivní zóna záplavového území. Vymezení pasivní a 
aktivní zóny záplavového území je zřejmé z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.5.). 

Obrázek: Záplavové území Dyje (výřez ze situace záplavového území, Povodí Moravy, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodní zdroje 

Severozápadně od lokality probíhá podél odlehčovacího ramene ochranné pásmo zdroje pitné vody Kančí 
obora - jímací území zdroje se nachází 1 km severně od lokality. 

Záměr se nachází mimo hydrogeologické povodí zdroje. 

C.II.5. Půda 

Záměr je situován na plochách zemědělské půdy (ZPF) a částečně na ostatních plochách. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) jsou záměrem dotčeny okrajově (viz popis dotčených pozemků 
v části B.II.). Jedná se o zábor části lesního pozemku p.č. 3748/3 v k.ú. Břeclav. Zabrán bude proužek 
pozemku po obou stranách silnice.  
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Půdní pokryv zájmového území je tvořen fluvizemí glejovou (nivní půda glejová) na bezkarbonátových 
nivních sedimentech, jejíž stručná geneticko agronomická charakteristika je uvedena v následujícím textu. 

Fluvizem glejová (FMG) - tvoří souvislé obvody v komplexu široké řeky Moravy. Půdotvorným substrátem 
jsou bezkarbonátové nivní sedimenty, které místy překrývají štěrkopískové terasy. Tyto půdy se vyskytují 
hlavně v oblastech se silně kolísající hladinou podzemních vod, která během sušších letních období klesá do 
větší hloubky. Půdní profil je však po delší část roku ovlivňován kapilárně podepřenou vláhou, takže projevy 
glejového procesu jsou velmi výrazné a zasahují také střední horizonty profilu. Tento výrazný glejový proces 
se projevuje světle šedým nebo namodrale šedým zbarvením půdotvorného substrátu s rezivými skvrnkami, 
které zasahují intenzivně do oxidační zóny.  

Půdní profil fluvizemí glejových je převážně velmi hluboký, v místech, kde vystupuje blíže k povrchu 
štěrkopísková terasa, hluboký nebo středně hluboký. Ornice je hnědošedé až šedohnědé barvy, slabě 
vyvinuté drobtovité struktury, nejčastěji hlinitá až jílovitohlinitá. Níže se nachází prohumózněný přechodný 
horizont stejně zbarvený jako ornice, ve kterém se již slabě projevuje glejový proces rezivou skvrnitostí. 
Tento horizont je obdobné zrnitosti jako ornice, struktura je slabě vyvinutá, polyedrická. Dalším horizontem 
s výraznějším glejovým procesem přechází do výrazně glejového půdotvorného substrátu, zrnitostně těžšího 
než svrchní horizonty. Zvýšená hladina podzemní vody zhoršuje vodní režim a je příčinou nízké 
provzdušněnosti spodiny, svrchní horizonty mají fyzikální stav příznivější. 

Fluvizemě glejové obsahují v ornici (drnové vrstvě) 1,8 – 3,6 % organických látek, v další části humusového 
horizontu klesá obsah humusu na 1 – 2 %. Půdní reakce je v humusovém horizontu neutrální až slabě 
kyselá, ve spodní části profilu je hodnota pH poněkud nižší. Sorpční kapacita v humusovém horizontu je vyšší 
až střední, do hloubky se zvyšuje, sorpční komplex je slabě nasycený až nasycený. Hodnota stupně 
nasycenosti podobně jako půdní reakce směrem do spodiny klesá. Agronomická hodnota fluvizemí glejových 
je nižší než u typických nivních půd, což je způsobeno méně příznivými fyzikálními poměry ve spodinách a 
zhoršenými fyzikálně chemickými vlastnostmi, které snižují jejich produkční schopnost.  

V případě, že se jedná o polohy periodicky zaplavované, jsou tyto půdy využívány nejvhodněji jako trvalé 
travní porosty, ale lze je využít i jako normální orné půdy. 

Dle bonitace zemědělského půdního fondu jsou půdní představitelé zájmového území zařazeni do BPEJ: 
0.58.00. Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve 
znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do II. třídy ochrany 
zemědělské půdy: 

BPEJ        třída ochrany 

0.58.00        II. 

Třídy ochrany zemědělské půdy 

Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce 
chráněné, podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také podmíněně zastavitelné. 

Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 

První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region: 

0 – velmi teplý, suchý, se sumou teplot (nad + 10° C) 2800 - 3100, průměrnou roční teplotou 9 - 10 °C, 
průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 500 – 600 mm, pravděpodobností suchých vegetačních 
období v rozmezí 30 – 50 % a vláhovou jistotou 0 – 3. 

Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem, 
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, 
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí. 

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně  
těžké lehčí,  pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé. 

Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace svažitosti a expozice: Kód 0 - svažitost: 0 - 1 o (rovina), expozice: 
všesměrná. Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy: Kód 0 - 
skeletovitost: 0 (žádná), hloubka půdy: hluboká. 
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické poměry, charakter terénu 

Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území následujícím morfologickým 
jednotkám: 

- provincie Západopanonská pánev, 
- soustava Vídeňská pánev, 
- oblast Jihomoravská pánev, 
- celek Dolnomoravský úval, 
- podcelek Dyjsko-moravská niva. 

Dyjskomoravská niva tvoří nejnižší část Dolnomoravského úvalu s převahou akumulačních tvarů. Jedná se o 
širokou plochou údolní nivu řeky s četnými meandry, která tvoří z hlediska morfologie dominantní prvek 
oblasti. Nížinný plochý reliéf se vytvořil v mohutných komplexech neogénních a kvartérních sedimentů. 
Akumulační tvary reliéfu zde výrazně převažují nad reliéfem erozně denudačním. Akumulační reliéf je v širší 
oblasti zastoupen tvary eolického a fluviálního původu. Tvary eolického původu zastupují sprašové návěje a 
závěje, které pokrývají, s vyjímkou údolních niv, převážnou část povrchu Dolnomoravského úvalu. 

Výrazným prvkem v morfologii okolí zájmového území je široká údolní niva řeky Dyje. Ta je z obou stran 
lemována méně výrazným systémem říčních teras. Zájmové území se nachází na plošině vyšší terasy řeky, 
poblíž západního okraje údolní nivy. Terén okolí stavby je v důsledku antropogenních vlivů rovinný, 
původně však mírně svažitý k východu, přecházející do údolní nivy Dyje. Ta tvoří nejnižší polohy 
širšího okolí lokality. Zájmové území se nachází v rovině údolní nivy, nadmořská výška se na lokalitě 
pohybuje okolo 157 m n. m. 

Geologické poměry 

Geologicky náleží širší okolí ložiska do oblasti Vídeňské pánve, vyplněné neogenními sedimenty, které 
vycházejí místy až na povrch a jsou zde zastoupeny od svrchního burdigalu, spodního a svrchního tortonu, 
sarmatu, panonu, pontu po svrchní pliocén – levant. Litologicky se jedná o pestré souvrství písčitých jílů, 
mnohdy vápnitých s polohami písků a štěrků, místy zpevněných. Lokálně se vyskytují řasové vápence. 

V údolí řeky Dyje se nacházejí významné akumulace říčních sedimentů kvartérního stáří. Při bázi kvartéru 
sedimentovaly štěrky a písčité štěrky, vyšší patra kvartérního souvrství tvoří písky a povodňové hlíny. Mimo 
říční akumulace je kvartérní pokryv tvořen převážně sprašeni a vátými písky. 

Lokalita výstavby se nachází na území nivy řeky Dyje. Štěrky při bázi kvartérního souvrství dosahují mocnosti 
cca 5 m. Při povrchu se vyskytují povodňové hlíny, případně navážky antropogenního původu. 

Pro potřeby přípravy záměru byl na lokalitě proveden inženýrskogeologický průzkum (Grünwald, 2010). 
Průzkumnými vrty bylo ověřeno kvartérní souvrství v mocnosti 8 m. V podloží kvartéru byly ověřeny 
miocénní šedé, modré, zelené lupenité a vápnité jíly. Povrch neogénu se nachází v hloubce 7,8 až 8 m na 
úrovni 144,9 až 146,5 m n.m. 

V nadloží neogénu bylo průzkumnými vrty ověřeno souvrství klastických sedimentů terasy Dyje, které jsou 
při bázi tvořeny křemennými štěrky s pískem, ve vyšších polohách pak převážně nestejnozrnným rezavým 
pískem se štěrkem. Mocnost štěrkopísčitého souvrství se pohybuje v rozmezí 4,6 až 6,3 m. V nadloží 
klastického souvrství se nachází 1,3 až 3,1 m mocná vrstva písčitých jílů, bezprostředně při povrchu pak 
vrstva jílovité a písčité hlíny o mocnosti do 0,6 m. 

Geologické profily průzkumných vrtů jsou doloženy v přílohové části oznámení (viz. příloha č. 1). 

Nerostné zdroje 

Záměr se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem. 

Stabilita území, seismicita 

Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové 
pohyby, území není poddolováno. Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do 
seismicky klidné oblasti s rizikem zátěže do 6° M.C.S. 



 

OC HOBBY, k.ú. Břeclav 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

 

 
STRANA 45 z 99 

 

C.II.6. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz 

Biogeografická charakteristika území 

Území patří do biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie 
severopanonské, biogeografického regionu 4.5 Dyjsko-moravského. Z hlediska typů biochor ČR se 
v celé lokalitě stavby jedná o typ 1Le – širší hlinité nivy s hrúdy 1. vegetačního stupně (jedná se o extrémní 
typ biochory). Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. vymezuje území jako panonskou biogeografickou oblast. 

Fytogeografická charakteristika území 

Zájmové území spadá do fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, do fytogeografického 
okresu Jihomoravský úval – Dyjsko-svratecký úval, do Jihomoravského okruhu.  

Přirozenou vegetaci nivních poloh tvoří porosty panonských jilmových jasenin s převládajícím jasanem 
úzkolistým (Fraxinus augustifolia) a dubem letním (Quercus robur). Přimíšeny jsou další dřeviny luhů jako 
habr (Carpinus betulus), jilm vaz (Ulmus leavis), lípa malolistá (Tilia cordata) a topoly (Populus alba, P. 
Nigra). 

V bylinném podrostu se dobře odráží rozdíly v zamokření mezi jednotlivými lokalitami. Silně podmáčená a 
často zaplavovaná místa určuje např. kosatec žlutý (Iris pseudacorus), žabník (Alisma plantago-aquatica), 
nebo ještě náročnější druhy jako je šmel okoličnatý (Butomus umbelatus). Výše položená a občasně 
zaplavovaná místa jsou typická výskytem bledule jarní (Leucojum aestivum), sněženky (Glanthus nivalis) a 
dalších geofytů. 

Aluviální louky, jež jsou specifickým fenoménem oblasti, se řadí k psárkovým loukám. Výrazná je jejich 
variabilita v závislosti na dostupnosti podpovrchové vody nebo periodicitě a trvání záplav. 

Fauna a flóra 

Místo stavby leží na okraji katastrálního území města Břeclav a v současnosti se jedná o zemědělsky 
obhospodařovaný pozemek. Z jihu ohraničuje lokalitu silnice I/55, za ní dále na jih je benzinová pumpa Agip. 
Z východní strany lemuje pozemek jeden z kanálů, zarostlý dřevinami, bezprostředně za ním je násyp s nově 
vybudovaným Penny marketem a dále na východ obchod Billa. Na severu až severovýchodě leží oplocený 
areál autokempu. Za kempem je břeclavský zámek, pivovar a budova zimního stadionu. Část pozemku na 
sever od plánované výstavby zůstává ve stávajícím stavu (pole), za tímto pozemkem dále na sever a 
severozápad se již nachází lužní les jako cenná součást různých prvků v území, chráněných z hlediska 
ochrany přírody. Západní až jihozápadní hranici lokality tvoří souvislý široký pruh dřevin (vč. mohutných 
starých dubů), zahrnující i vysoký val a kanál. Dále na západ leží rybník Včelínek. 

Flóra – Na vlastním místě stavby se nachází pole, dnes již neobhospodařované, lemované prakticky ze všech 
stran dřevinami. V jihovýchodním rohu pole jsou drobná, silně zamokřená místa. 

Vegetace v místě záměru je tvořena agrocenózou s kulturou vojtěšky, s plevely zejména v okraji pole. 
Vegetační lem při silnici je tvořen stromovým a keřovým porostem javoru babyky (Acer campestre), topolu 
bílého (Populus alba), tnky (Prunus spinosa) a dalšími druhy. Bylinný podrost je ruderalizovaný. 
Severovýchodní lem pole je tvořen nálety topolu bílého (Populus alba) a javoru babyky (Acer campestre). V 
lemu je i několik jedinců dubu letního (Quercus robur), jilmu (Ulmus leavis) a keřů (Prunis spinosa, Rosa 
canina). Bylinné patro chybí nebo je zastoupeno ruderály. Vzdálenější část je prorostlá rákosem (Phragmites 
australis). 

Z pohledu ochrany přírody je velmi cenný lem na jihozápadní straně parcely. Jedná se o bývalou hráz nebo 
zemní val, který je porostlý starými a přestárlými jedinci dubů, babyk a dalších druhů. Patrné je velké 
množství dutin a úkrytů, které tyto stromy poskytují živočichům. Plášť lemu je ze strany od pole tvořen 
hustým porostem trnky (Prunis spinosa) a hlohů (Crataegus sp.). 

Bylinné patro je tvořeno hájovými druhy, v lemech s ruderály (Aster sp.). 

Prohlídka místa stavby a okolí byla provedena 18.11.2009 a dále v září a říjnu 2010, s ohledem na roční 
období pouze jako orientační botanický průzkum. Při prohlídce byly nalezeny např. tyto druhy a rody 
rostlin: 



 

OC HOBBY, k.ú. Břeclav 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

 

 
STRANA 46 z 99 

 

dřeviny (stromy a keře): bez černý (Sambucus nigra), brslen evropský (Euonymus europaea), bříza 
bělokorá (Betula pendula), dub (Quercus sp.), habr obecný (Carpinus betulus), hrušeň (Pyrus sp.), jasan 
(Fraxinus sp.), javor babyka (Acer campestre), jilm habrolistý (Ulmus minor), jilm vaz (Ulmus laevis), lípa 
srdčitá (Tilia cordata), líska obecná (Corylus avellana), růže šípková (Rosa canina), růže (Rosa sp.), 
řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), svída krvavá (Cornus sanguinea), topol bílý (Populus alba), topol 
(Populus sp.), trnka (Prunus spinosa), aj.   

byliny: bér sivý (Setaria pumila), bodlák kadeřavý (Carduus crispus), bršlice kozí noha (Aegopodium 
podagraria), divizna (Verbascum sp.), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), hluchavka 
nachová (Lamium purpureum), hořčík jestřábníkovitý (Picris hieracioides), hvězdnice (Aster sp.), chmel 
otáčivý (Humulus lupulus), jetel luční (Trifolium pratense), jetel (Trifolium sp.), jílek vytrvalý (Lolium 
perenne), jitrocel větší (Plantago major), jmelí bílé (Viscum album), kokoška pastuší tobolka (Capsella 
bursa-pastoris), konopice (Galeopsis sp.), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kostival (Symphytum sp.), 
kuklík městský (Geum urbanum), lilek potměchuť (Solanum dulcamara) - Včelínek, lipnice roční (Poa 
annua), lipnice (Poa sp.), lopuch větší (Arctium lappa), loubinec (Parthenocissus sp.), metlice trsnatá 
(Deschampsia cespitosa), miříkovité (Apiaceae), mléč (Sonchus sp.), mochna plazivá (Potentilla reptans), 
mrkev obecná (Daucus carota), orobinec (Typha sp.), ostružiník (Rubus sp.), ostřice srstnatá (Carex 
hirta), ostřice (Carex sp.), pampeliška (Taraxacum sect. Ruderalia), pelyněk (Artemisia sp.), pcháč oset 
(Cirsium arvense), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), pýr plazivý (Elytrigia repens), řebříček 
(Achillea sp.), sítina (Juncus sp.), srha laločnatá (Dactylis glomerata), šťovík tupolistý (Rumex 
obtusifolius), tolice vojtěška (Medicago sativa), tořice japonská (Torilis japonica), třezalka (Hypericum 
sp.), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), vikev (Vicia sp.), vrbina penízková (Lysimachia 
nummularia), vrbovka (Epilobium sp.), zevar vzpřímený (Sparganium erectum) - Včelínek, aj. 

Z charakteru lokality a nalezených druhů lze dovodit, že s největší pravděpodobností se přímo na místě 
stavby nenacházejí žádné zvláště chráněné nebo vzácnější druhy rostlin, neboť se jedná o zemědělsky 
využívanou plochu. Zajímavější druhy se mohou vyskytovat při jeho okrajích a v dřevinných lemech, které 
budou záměrem dotčeny minimálně a zejména v důsledku nezbytnosti plnění podmínek územního plánu SÚ 
Břeclav (propojení k rybníku Včelínku, cyklostezka). 

Nomenklatura rostlin je použita z publikace Klíč ke květeně České republiky (K.Kubát a kol., Academia, Praha 
2002). 

Fauna byla zjišťována rovněž orientačním zoologickým průzkumem v rámci prohlídky lokality. V oblasti 
lužního lesa jsou hojně zastopeny zejména ptáci. Z dravců jsou to v okolí Břeclavi zejména luňáci (Milvus 
migrans a M. Milvus), v dutinách hnízdící lejsek bělokrký (Ficedula albicolis), strakapoud prostřední 
(Dendrocopos medius) a další. Hojně jsou zastoupeni též pěvci a ptáci vázaní na vodní prostředí jako 
potápka malá (Tachybaptus rufficolis), roháč (Podiceps cristaus) a další. Náhodně byl při pochůzce zjištěn 
kos černý (Turdus merula), sýkory (Parus) a slunéčka (Coccinellidae). 

Ze savců je v širším území známa početná populace bobra (Castor fiber) a vydry (Luta lutra). 

Významnou složkou fauny jsou i obojživelníci a zejména bezobratlí, u kterých je nutné zmínit faunisticky 
zajímavé druhy vázané na staré stromy a hojnost druhů vážek a vodního hmyzu. 

Téměř celý blok orné půdy slouží díky pěstování vojtěšky jako potravní základna pro bobra evropského, který 
do prostoru může zavítat z rybníka Včelín a z okolních kanálů. Stromový lem na jihozápadní straně území je 
cenný z biologického hlediska vysokým zastoupením doupných stromů a tím i výskytem mnoha druhů ptáků 
a dalších živočichů jako např. veverky (Sciurus vulgaris). Předpokládat lze i výskyt letounů (Chiropthera) a 
hmyzu vázaného na staré stromy. 

Lze předpokládat výskyt řady dalších živočichů: jak synantropních druhů, vyskytujících se v okolní zástavbě, 
tak druhů okolní lužní krajiny, které sem mohou zavítat. Daná lokalita je pro živočichy významná svými 
dřevinnými lemy prakticky po celém obvodu (ptáci, savci) a dále svým charakterem – velmi mokrý, 
zemědělsky udržovaný pozemek (obojživelníci, ptáci). Doposud tvoří přechodovou zónu mezi zastavěným 
územím města a přirozenými biotopy v sousedství (evropsky významné lokality, ptačí oblast, ÚSES, přírodní 
park, VKP ze zákona, atd.). 

Lesní porosty 

Stavbou, resp. doprovodnými akcemi – přeložkami sítí, budou dotčeny též lesní pozemky. Jedná se o úzké 
pruhy lesních pozemků podél hlavní břeclavské komunikace (tř. 1. máje), které zčásti nemají charakter lesa. 
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Místo stavby a okolí náleží do přírodní lesní oblasti č. 35 – Jihomoravské úvaly, do 1. lesního vegetačního 
stupně (dubového), do souboru lesních typů 1L – jilmový luh (lesní typy 1L1, 1L2, 1L6, 1L8, 1L9) a 1G – 
vrbová olšina (lesní typ 1G4). 

Jilmový luh - vyskytuje se na rovinách údolních niv větších řek v teplých a mírně teplých oblastech, do 
nadmořské výšky cca 350 m. Podloží tvoří často štěrkopískové terasy. Jilmový luh zaujímá sušší říční nivy, je 
jen občasně zaplavovaný, hladina podzemní vody bývá hlouběji než 150 cm pod povrchem. Půda je shora 
čerstvě vlhká, humózní, kyprá, dospod vlhká až mokrá, převážně hlinitá (písčitohlinitá až jílovitohlinitá), velmi 
hluboká. Půdním typem je fluvizem, dospod obvykle oglejená, humusovou formou je mull. Na přechodu 
k habrovým doubravám na hrúdech (písčité až štěrkovité vyvýšeniny v nivě) se v přirozené skladbě uplatňuje 
habr na úkor jasanu a topolu, jinak převažuje dub letní (40%) s příměsí lípy (10%), habru (10%), javoru 
babyky, střemchy, jilmů (20%), jasanu (20%), olše a dalších. Bohaté je keřové patro – bez černý, svída, 
hloh, trnka, kalina, ptačí zob aj.   

Vrbová olšina - vyskytuje se v širokých údolních nivách velkých řek do nadmořské výšky cca 300 m v 
obvodu měkkého luhu. Zahrnuje těžší půdy v zamokřených prohlubních s pomalým opadem vody nebo ve 
zbahnělých slepých ramenech řek. Pohybující se podzemní voda vystupuje místy až k povrchu. Půda je 
jílovitá, jílovitohlinitá až hlinitá, fyziologicky mělká. Půdním typem je glej s případným přechodem k fluvizemi 
glejové. Humusovou formou je mull nebo mullový moder. V přirozené skladbě je zastoupena olše lepkavá 
(60%), vrby – bílá, křehká (30%), topol (10%), dále osika, jasan. 

Cílovými hospodářskými soubory jsou HS 19 – hospodářství lužních stanovišť, a HS 29 – hospodářství 
olšových stanovišť na podmáčených půdách.  

Pozemky jsou v pásmu ohrožení imisemi D (nejnižší). 

Celkem je plánován trvalý zábor lesních pozemků 151 m2 (128 m2 severně od silnice I/55 + 23 m2 jižně od 
silnice I/55) a dočasný zábor 15 m2 s omezením využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa pro 
inženýrské sítě. 

Územní ochrana přírody 

Popis územní ochrany přírody je uveden v kapitole C.I. Výčet nejvýznamnějších environmentálních 
charakteristik dotčeného území. 

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální 
systém ekologické stability. 

Nadregionální – zhruba v místech EVL Soutok – Podluží a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko. tj. cca 2 km 
jižně od místa stavby, se nachází nadregionální biocentrum 109 Soutok. Z něj vychází směrem k severu 
nadregionální biokoridor K 161 (vodní i nivní cesta), v nejbližším místě jde ve vzdálenosti cca 200 m 
západně od místa stavby. 

Regionální – prvky regionálního ÚSESu se v okolí nenacházejí. 

Místní (lokální) – nejblíže se nachází lokální biocentrum Bruksa (necelého 0,5 km severozápadně) a 
lokální biocentrum U mostu (necelých 300 m jihozápadně), vložené do nadregionálního biokoridoru, který 
prochází cca 200 m západně od stavby ve směru sever-jih (za rybníkem Včelínek) – viz výše. Další lokální 
biocentrum U stadionu se nachází více jak 1 km severně, ke zmíněnému biokoridoru je připojeno lokálním 
biokoridorem, jdoucím podél kanálu. 

Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, 
které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou 
lesy, rašeliniště, 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.  

 

 



 

OC HOBBY, k.ú. Břeclav 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

 

 
STRANA 48 z 99 

 

VKP ze zákona 

Les  – nejbližší lesní pozemky se nacházejí 20 a více metrů od místa stavby, a to jihozápadně, 
západně až severně – jedná se o součást EVL Niva Dyje a přírodního parku. Tyto pozemky nebudou 
dotčeny vlastní stavbou. Dotčeny budou v rámci stavby úzké pruhy lesního pozemku (bývalé koryto 
Dyje) kolem silnice - tř. 1.máje, a to rozšířením silnice a přeložkami kabelů. 

Vodní tok, údolní niva – místo stavby je z východu ohraničeno slepým ramenem Dyje a ze západu 
jedním z kanálů v dané oblasti. Další kanály se nacházejí severně od stavby (v lese). Lokalita je 
prakticky v úrovni hladiny okolních vodních toků a nádrží. 

Rybník – nejbližším rybníkem je Včelínek, cca 30 m od místa stavby. Mezi rybníkem a stavbou prochází 
kanál a val zarostlý dřevinami. 

VKP registrované 

Nejblíže se nachází registrovaný VKP Mokřad u Podivína, cca 6 km severně. Stavbou nemůže být 
dotčen.  

Zvláště chráněná území  

Národní parky (NP) – v okolí se žádný národní park nenachází. 

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – nejblíže se nachází stávající CHKO Pálava, vzdálená vzdušnou čarou 
cca 11 km západním směrem. V běhu je příprava nové CHKO Dolní Morava (největší komplex zachovalých 
lužních lesů ve střední Evropě), která by zahrnovala mj. i EVL Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží, takže by 
buď přímo zahrnovala i místo stavby, nebo by se k němu těsně blížila.  

Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky – na 
místě stavby ani v těsné blízkosti se žádná z těchto kategorií nenachází, nejblíže je PR Františkův rybník (cca 
4 km jižně od stavby), NPR Lednické rybníky (4 km severozápadně) a NPP Rendezvous (téměř 6 km 
západně). 

Přírodní parky (PP) – do těsné blízkosti stavby zasahuje od severu výběžek přírodního parku Niva Dyje. 
V těchto místech se přibližně kryje s EVL Niva Dyje. 

Památné stromy – nejbližší památný strom je Břeclavský červenolistý buk (2,5 km východně, na opačném 
konci města) a Bizarní borovice u Tří Grácií (cca 6 km západně). Nemohou být dotčeny. 

Území soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat 
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena 
ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. 

Ptačí oblasti (PO) - nejbližší ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko (CZ0621027) se nachází přes 1 km jižně od 
místa stavby. Předmětem ochrany je čáp bílý (Ciconia ciconia), včelojed lesní (Pernis apivorus), luňák hnědý 
(Milvus migrant), luňák červený (Milvus milvus), raroh velký (Falco cherrug), ledňáček říční (Alcedo atthis), 
žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), 
a jejich biotopy. Překrývá se s EVL Soutok – Podluží (CZ0624119). 

Evropsky významné lokality (EVL)  

EVL Niva Dyje (CZ 0624099) - její nejjižnější výběžek se nachází západně od stavby, od severní hranice 
staveniště je hranice EVL vzdálená několik desítek metrů. EVL má rozlohu 3249 ha. 

EVL Soutok – Podluží (CZ0624119) – severozápadní hranice této EVL probíhá ve vzdálenosti několika 
desítek až stovek metrů od místa stavby, je oddělena stávající zástavbou. Výměra EVL je 9718 ha. 

EVL Břeclav – kaple u nádraží (CZ0623003), 0,04 ha, nachází se přes 1 km východně od místa stavby. 
Předmětem ochrany je netopýr velký (Myotis myotis). 

V zájmovém území města Břeclav se nachází také biosférická rezervace Dolní Morava (vyhlášena r. 
2003 UNESCO), a to nejblíže v místech  EVL Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží. 
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V zájmovém území města Břeclavi se dále nachází největší mokřad v ČR, chráněný Ramsarskou úmluvou, 
RS9 - Mokřady dolního Podyjí, o výměře 11 525 ha. Je tvořen záplavovým územím řeky Dyje a jejími 
mrtvými rameny, od místa stavby jsou nejbližší hranice přes 200 m, přibližně na území Natury 2000 (EVL 
Niva Dyje a ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko). 

Krajina 

V daném území se nacházela pravěká sídelní krajina pannonica, nyní se jedná o rozhraní urbanizované 
krajiny a krajiny říčních niv. Krajina širokých říčních niv je krajinou unikátní. Dotčené území se nachází 
na jejím okraji. 

Vlastní místo stavby se nachází v nadmořské výšce cca 150 m n. m., na rovině, na rozhraní zastavěného 
území města Břeclavi a relativně přirozených biotopů lužního lesa kolem Dyje, chráněných jako prvky 
různých soustav ochrany přírody (Natura 2000, biosférická rezervace, ramsarské mokřady, připravované 
CHKO, atd.). Souvislá zástavba obepíná místo stavby od východu až jihu. Jedná se převážně o zástavbu 
z posledních let, tj. nižší jednoduché stavby komerčního charakteru (obchodní řetězce, objekty různých 
služeb, částečně bydlení). Výjimkou je břeclavský zámek na severovýchodě zájmového území. Zachovalé 
přírodní území se nachází na severu a západě od plánované stavby – lužní les se sítí kanálů, val zarostlý 
dřevinami a rybářsky využívaný rybník Včelín. V území i širokém okolí je vysoká hladina spodní vody, která 
vždy determinovala možnost zástavby. Dnešní stavby jsou umístěny na násypech.  

Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou daného území (§ 12 zákona 
č.114/1992 Sb.). Z hlediska přírodního jsou pozitivem porosty dřevin (mohutné staré stromy doplněné 
mladšími stromy a keři), kanály, boční ramena řeky Dyje, potok a rybník Včelínek, lužní les v těsném i širším 
okolí stavby. Negativem je zastavěné území východně a jižně od stavby.  

Z pohledu kulturního je v blízkém okolí významný starý břeclavský zámek (založen r. 1041), který je 
dnes bohužel ve velmi špatném stavu, a navazující opravený areál pivovaru. Za negativní lze považovat 
celkovou urbanizaci východně a jižně od místa stavby. 

Z hlediska historického je významné to, že vlastní místo stavby bylo po několik posledních století 
využíváno prakticky stejně jako nyní, tedy jako louka nebo pole lemovaná dřevinami, navazující na tok 
Včelínek (dnes místo něj rybník Včelínek). Nikdy nebylo zastavěno. Nejbližší zástavbou byl zámek a za ním 
dále na východ dnešní historické centrum Břeclavi. 

Současný stav území svým přírodním potenciálem na řadě míst dosud odpovídá potenciálnímu přírodnímu 
stavu. Výrazné úpravy vodního režimu nivy (odvodňovací kanály, ochranné hráze, upravené rameno Dyje) se 
projevují menším zastoupením geobiocenóz nejdynamičtějších částí nivy - podél meandrů říčních koryt. 
Stabilizací koryt v krajině výrazně ubylo poloh s potenciálem odpovídajícím vrbinám vrby bílé i 
topolojilmovým jaseninám nižšího stupně. Odvodňování nivy, kterým se umožňuje její zemědělské 
obhospodařování, naopak upravuje podmínky měkkého luhu na potenciál odpovídající spíše geobiocenózám 
luhu tvrdého (habrojilmové jaseniny nižšího stupně). Významné je také zastoupení geobiocenoidů 
rozšířených především v prostoru zastavěného území a na výrazných náspech komunikací. 

Záměr je situován na kontaktu zástavby Břeclavi a přírodního až zemědělsky využívaného zázemí města. Pro 
blízký okraj zástavby je charakteristické ubývání obytných budov na úkor výrobních areálů a objektů 
občanské vybavenosti (především prodejen běžných obchodních řetězců). Významné zastoupení mají také 
území rekreačního účelu (kemp „Pod zámkem“, fotbalová hřiště, zimní stadion), které vhodně navazují na 
přírodní zázemí s dochovanými celky lužních lesů. 

Významným kulturně – historickým prvkem krajiny je budova břeclavského zámku situovaná cca 220 m SV 
od polohy záměru, na mírné vyvýšenině (snad pozůstatku náplavu). Významným infrastrukturním prvkem je 
komunikace I/55 (třída 1. máje), lemující jižní okraj plochy záměru, která reprezentuje úsek výrazně 
dopravně zatíženého tahu Břeclav – Mikulov. 

Situace zájmového území je patrná na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 1). 
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Obrázek: Situace záměru na podkladu ortofotomapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II.7. Ostatní charakteristiky zájmového území 

Hmotný majetek 

V prostoru výstavby se nacházejí pouze zemědělské plochy a plochy zeleně. Jedná se o zemědělsky 
obhospodařovaný pozemek. Nenacházejí se na něm žádné stavby dočasné ani trvalé.  

Jiné objekty v okolí stavby nebudou záměrem dotčeny. Výstavbou infrastruktury budou dotčeny stávající sítě 
a dopravní stavby, v nezbytných případech budou provedeny jejich přeložky. 

Architektonické a historické památky 

Na území samotného areálu obchodního centra  HOBBY se nenacházejí žádné architektonické ani historické 
památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a 
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází 
drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). 

V nejbližším okolí zájmového území výstavby se nachází  nemovitá kulturní památka břeclavský zámek, 
zapsaná v ÚSKP ČR pod reg.č. 30718/7 – 1158. Na parcelách č. 421/1, 421/2 a 421/3 se nachází nemovitá 
kulturní památka – park u zámku (r.č. 7-1159). 

Objekty podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Východní hranice areálu OC HOBBY je 
totožná s hranicí ochranného pásma zámku a parku, prohlášeného Rozhodnutím OkÚ Břeclav, RRR, č.j. 
420/93-404.3/Kad. Ochranné pásmo NPK Zámek čp. 1 je patrné z následujícího obrázku. 
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Obrázek: Ochranné pásmo nemovité kulturní památky – Zámek čp. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archeologická naleziště 

Řešená plocha se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu může dojít na takovém teritoriu 
k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů; v takovém případě je nezbytné provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 

Dopravní a jiná infrastruktura 

Záměr se nachází v nezastavěném prostoru navazujícím na silnici I/55 (tř. 1. máje) v Břeclavi. 

Záměr je dopravně napojen na tř. 1. máje. Jde o hlavní městskou sběrnou komunikaci, která je zároveň 
průtahem silnice I/55 městem Břeclav. Její stavebně technický stav je vyhovující. 

Geometrie komunikační sítě dotčeného území a umístění záměru jsou zřejmé z následujícího obrázku. 
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Obrázek: Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k nedostatečným dopravně inženýrským podkladům o dopravě v zájmovém území stavby byl 
v rámci zpracování oznámení proveden dopravní průzkum na křižovatce tř. 1. máje s místním 
komunikacemi od zámku (supermarkety Penny, Billa) a od supermarketu Lidl. Doplňkovým průzkumem na 
křižovatce s MK U nemocnice byly zjištěny odbočující pohyby v tomto místě. Oba průzkumy proběhly ve 
čtvrtek 2. září 2010, v době od 7:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Výhledové intenzity na stávající síti 
byly odvozeny za pomoci TP 189, výhledových koeficientů růstu dopravy a vlastních poznatků o průběhu 
dopravy v průběhu dne na silniční síti. Intenzity dopravy zjištěné během průzkumu dopravy jsou uvedeny ve 
studii Intenzity dopravy v zájmovém území stavby (viz příloha č. 6 oznámení). 

Intenzita dopravy na komunikační síti města Břeclavi vycházející ze sčítání ŘSD ČR je zřejmá z následující 
tabulky a obrázků. Z uvedených hodnot vyplývá, že intenzita dopravy na dotčeném úseku silnice I/55 (tř. 
1. máje) v roce 2010 je nižší než v předchozích letech 2000 a 2005 a současně nejsou naplněny 
předpoklady o růstu intenzity silniční dopravy dle celostátně platných růstových koeficientů. Příčin takového 
vývoje (resp. výsledku sčítání) může být více. Mezi hlavní důvody lze zařadit obecný pokles dopravy 
související s ekonomickou situací a změnu metodiky sčítání u nákladních vozidel: od roku 2010 se nově 
počítají nákladní vozidla s přívěsy a tahače s návěsy za 1 vozidlo. 

Tabulka: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti města Břeclavi, prognóza intenzit dopravy [vozidel/24 h] 

Rok Profil Nákladní Osobní Motocykly Celkem 
2000 6-0861 2283 17547 294 20 124 
2005 6-0861 2969 19719 179 22 867 
2010 – prognóza * 6-0861 3860 25240 163 29 263 
2010 - sčítání 6-0861 2323 15 033 206 17 562 

Zdroj: ŘSD ČR, Koeficienty růstu silniční dopravy, Výsledky sčítání 2000, 2005, 2010 

Pozn: Prognóza je stanovena na základě dat z roku 2005 a využitím koeficientů růstu silniční dopravy ŘSD ČR 
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Obrázek: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti města Břeclavi [vozidel/24 h] – ŘSD ČR, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti města Břeclavi [vozidel/24 h] – ŘSD ČR, 2005 
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Obrázek: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti města Břeclavi [vozidel/24 h] – ŘSD ČR, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územně plánovací dokumentace 

Platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro řešené území je Územní plán sídelního útvaru 
Břeclav (ÚPN SÚ), schválený v roce 2006, v aktualizované podobě. Územní plán určuje pro dotčené území 
funkci:  

Ok – plochy pro komerční využití 

Z obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 o závazných částech ÚPN SÚ Břeclav na základě změny č. 4 ÚPN SÚ 
Břeclav schválené Zastupitelstvem města Břeclav dne 22. 2. 2006 vyplývá následující: 

Maloobchodní zařízení se umisťují převážně do ploch Od, jejich celková zastavěná plocha je menší 
než 1200 m2.   

Velkoprodejna je stavba pro obchod, která obsahuje celkovou zastavěnou plochu vetší než 1200 m2 a 
lze ji umisťovat pouze do ploch Ok. 

Umístění velkoprodejen do jiných ploch občanského vybavení než je Ok (plochy pro komerční zařízení - 
velkoprodejny) je možné výjimečně na základě změny směrné části územního plánu, za podmínky 
odsouhlasení dopravního připojení příslušnými orgány a kladného vyjádření hygienika. 

Na základě žádosti investora, který současně předložil kladná stanoviska příslušných orgánů k navrženému 
dopravnímu napojení a kladné stanovisko hygienika, Zastupitelstvo města Břeclavi na svém 19. zasedání dne 
16.6.2009 schválilo úpravu směrné části ÚPN SÚ Břeclav z občanského vybavení funkční typ Od – distribuce, 
ubytování, stravování na funkční typ Ok – plochy pro komerční zařízení – velkoprodejny a to na plochu v k.ú. 
Břeclav, která je ve výkresu územního plánu označena *44 a nachází se při silnici I/55 (tř. 1. máje) naproti 
čerpací stanici AGIP. 

Vymezení hranic ploch: u hranic jednotlivých funkcí může dojít k prolnutí, proto nejsou vymezeny závazně 
a je možno je upravovat na základě podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího 
podkladu (při zachování druhové skladby funkcí) nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené 
zpřesnění hranice funkční plochy se považuje úprava, vycházející z jejích vlastností nepostižitelných 
v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských sítí, zpřesnění 
hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání 
území a vzájemnou proporci ploch. 
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Z bodu 7.6.1. Plochy pro sport a rekreaci vyplývá, že kemp v Břeclavi u zámku je navržen na dožití. Kolem 
dominantního objektu této zóny - zámku je navržen park a v návaznosti na něj sportovní areál, včetně 
využití rybníku Včelínek pro koupání (odlehčení Apollu). 

Mezi rozvojové plochy je zařazen:  

sportovní areál mezi Včelínkem a ul. Lednickou (změny č. 3) – zařazení Os - plochy pro sportovní 
zařízení - venkovní aktivity (různé druhy hřišť, stadiony, haly); 

rybník Včelínek, který je v současné době obhospodařován rybáři, územní plán navrhuje využití rybníka 
i pro koupání, tzn. nesmí zde být intenzivní chov ryb. Je nezbytné respektovat ochranné pásmo zámku - 
vymezeno grafickou částí a rozhodnutím č.j. 420/93-404,3/Kad vydaným OkÚ Břeclav, referátem 
regionálního rozvoje dne 1.12.1993. 

Veřejně prospěšné stavby  

K veřejně prospěšným stavbám patří z bodu 4.31 - D dopravní propojení ul. U zámku do křižovatky ul. U 
nemocnice s tř. 1. máje. 

Soulad záměru s ÚPD – navržený záměr výstavby Obchodního centra HOBBY v Břeclavi respektuje územní 
plán města Břeclavi a všechny jeho následné změny. 

Městský úřad Břeclav, Odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování 
vydalo k plánované akci Obchodní centrum HOBBY stanovisko dne 15.10.2010. 

V textu změny č. 7 ÚP sídelního útvaru Břeclav je uvedeno (citace): 

Občanské vybavení – dílčí změny i.č. 7.02 a 7.18B navrhují plochu pro distribuci, ubytování a stravování v rámci 
posílení služeb v oblasti turistické infrastruktury. V rámci dílčí změny i.č. 7.22 dojde k úpravě rozsahu plochy 
občanského vybavení označené v územním plánu jako lokalita *44 (zvětšení). Dále k úpravě rozsahu plochy 
občanského vybavení označené v územním plánu jako lokalita *42 (zmenšení) a * 45 (zvětšení). 

Dopravní obsluha území – dílčí změny i.č. 7.01A - 7.01Z doplňují síť cyklistických stezek a tras a přispívají ke 
zlepšení prostupnosti krajiny; dílčí změna i.č. 7.06 navrhuje plochu pro parkoviště z důvodu nedostatku parkovacích 
stání; dílčí změna i.č. 7.17C navrhuje účelovou komunikaci, která je nezbytná pro obsluhu navržené plochy pro 
hraniční předávací stanici plynu; v rámci dílčí změny i.č. 7.18B je navrženo přemístění autobusového nádraží do 
blízkosti vlakového nádraží; dílčí změny i.č. 7.19A - C navrhují přemostění vodních toků, čímž dojde ke zlepšení 
komunikační sítě ve městě a dílčí změna i.č. 7.22 upravuje trasu obslužné komunikace navržené a schválené v rámci 
změny č.4 ÚPN SÚ Břeclav (4.31-D). 

Situace záměru na podkladu Územního plánu města Břeclavi je znázorněna na následujícím obrázku. 

Obrázek: Situace záměru na podkladu Územního plánu sídelního útvaru Břeclav (změna č. 7, bez měřítka) 
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Na 27. zasedání Zastupitelstva města Břeclav, které se konalo dne 20.9.2010, byla schválena změna č. 7 
územního plánu města Břeclav. V rámci řešení dílčí změny i.č. 7.22 jsou navrženy úpravy rozsahu VPS 
schválených v ÚPN SÚ 4.31-D dopravní propojení ul. U zámku do křižovatky ul. U nemocnice a tř. 1. máje. 
Tato změna přinesla pro řešenou lokalitu úpravu tvaru nově navržené místní komunikace. Řešený pozemek 
vydáním této změny nabyl nového, obdélníkového tvaru.  

V rámci změny č. 7 ÚPN SÚ Břeclav je aktualizováno vyhlášené záplavové území řeky Dyje, včetně aktivní 
zóny záplavového území (AZZÚ) – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 
71140/2009 ze dne 9.7. 2009. 

V oblasti dopravní obsluhy území – dílčí změny i.č. 7.01A - 7.01Z doplňují síť cyklistických stezek a tras a 
přispívají ke zlepšení prostupnosti krajiny. 

Část výkresu č. 8 Veřejně prospěšné stavby Územní plán sídelního útvaru Břeclav – změna č. 7, je patrná na 
následujícím obrázku. 

Obrázek: Veřejně prospěšné stavby, ÚP SÚ Břeclav (změna č. 7, bez měřítka) 
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Řešení cyklotras a cyklostezek a dále podoba propojovací komunikace jsou převzaty v návrhu území 
z platného znění územně plánovací dokumentace  SÚ Břeclav.  

Navržený záměr výstavby Obchodního centra HOBBY v Břeclavi respektuje územní plán města Břeclavi a 
všechny jeho následné změny. 

K veřejně prospěšným stavbám patří z bodu 4.31-D dopravní propojení ulice U zámku do křižovatky u 
nemocnice. Na následujícím obrázku je zřejmá pozice OC HOBBY a hlavního výkresu Změny č. 7 ÚPD SÚ 
Břeclav. 

Obrázek: Veřejně prospěšné stavby, ÚP SÚ Břeclav (změna č. 7, bez měřítka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh cyklotrasy v řešeném území plně respektuje Generel cyklistické dopravy, na základě kterého byly 
cyklostezky zapracovány do změny č. 7 ÚPD SÚ Břeclav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OC HOBBY, k.ú. Břeclav 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

 

 
STRANA 58 z 99 

 

Obrázek: Řešení cyklotrasy dle ÚP SÚ Břeclav (změna č. 7, bez měřítka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.III. 
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí a schopnosti prostředí snášet danou zátěž je třeba 
konstatovat, že posuzovaný záměr představuje lokální měřítko ve významnosti a rozsahu 
očekávaných vlivů. Vlivy regionálního významu není třeba uvažovat ani hodnotit u žádného z dotčených 
složek či faktorů. 

Nejvíce dotčené charakteristiky životního prostředí jsou ovzduší a hluk, na jejichž stavu se 
v podstatné míře projevuje automobilová doprava v zájmovém území. 

Záměr je situován v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na tomto stavu má vysoký podíl doprava, 
nicméně se zde projevují i další zdroje znečišťování ovzduší včetně lokálních a zemědělských prací, které 
jsou nezanedbatelnými zdroji tuhých znečišťujících látek. 

V území jsou problémy zejména z hlediska krátkodobých imisních charakteristik (maximálních koncentrací), u 
kterých je pro některé látky imisní limit překračován. Z hlediska dlouhodobých parametrů je kvalita ovzduší 
v území přijatelná na střední úrovni zátěže. Z hlediska dalšího rozvoje území je třeba zajistit minimální 
úroveň emisí u bodových zdrojů s vyloučením významných technologických zdrojů znečišťování ovzduší, 
včetně tuhých látek. 

Na základě měření hluku a modelových hodnocení celkové hlukové situace lze konstatovat, že se jedná o 
lokalitu zatíženou poměrně vysokými hladinami hluku. Dominantním zdrojem hluku v hodnocené lokalitě je 
provoz dopravy. 

Záměr nepředstavuje významné navýšení vstupů do životního prostředí ve srovnání se současným stavem. 
Nejvýznamnějším aspektem záměru je doprava, která se značnou měrou podílí na znečištění ovzduší i 
hlukové zátěži území. Vlastní navýšení dopravy vyvolané záměrem je hodnoceno jako nízké bez zásadních 
dopadů na kvalitu životního prostředí v lokalitě a jeho únosnost.  

Z hlediska únosnosti životního prostředí lze konstatovat, že vlivy v hodnocených složkách a charakteristikách 
životního prostředí jsou hodnoceny jako akceptovatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími 
právními normami či předpisy.  
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Záměr nevyvolá překročení únosné zátěže území, ani významné trvalé změny v dílčích charakteristikách 
dotčeného území. 

Základní podmínky území a požadavky trvale udržitelného rozvoje jsou shrnuty ve SWOT analýze [3]. 
Následující tabulka uvádí vyhodnocení pro oblast hygieny životního prostředí, která je z pohledu 
posuzovaného záměru nejvýznamnější. 

Tabulka: SWOT analýza pro ÚAP ORP Břeclav – část Hygiena životního prostředí 

S - silné stránky W - slabé stránky 

� Dlouhodobě se zlepšuje kvalita životního prostředí. 

� Stav napojení obyvatel na ČOV je nad průměrem ČR. 
Zlepšení čistoty povrchových i podzemních vod. 

� Významný pokles dálkových imisí z velkých 
stacionárních zdrojů a ze spalování fosilních paliv 

� Většina obyvatel žije mimo dosah emisí z významných 
liniových zdrojů znečištění ovzduší (dálnice, silnice I. 
třídy).  

� Na území ORP nejsou žádné výjimečně nebezpečné 
zdroje znečištění (úložiště jaderného odpadu, jaderná 
elektrárna).  

� Kromě evidovaných kulturních památek se v regionu 
nachází množství drobných historicky hodnotných 
prvků architektury a historických technických objektů. 

� Významná část obyvatel je zatížena nadlimitními 
hodnotami některé ze znečišťujících látek.  

� Zhoršující se životní prostředí ve městech (znečištění 
ovzduší a hluková zátěž z dopravy, především 
průjezdné nákladní). 

� Nárůst výskytu civilizačních chorob (alergie, astma, 
kožní onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, 
nádorová onemocnění apod.). 

� Prašnost způsobená antropogenní činností 
(zemědělská činnost, výstavba, těžba, doprava). 

� Na území obcí se nacházejí objekty se starými 
ekologickými zátěžemi.  

� Okolí průmyslových podniků je obtěžováno hlukem a 
emisemi.  

� Úbytek městské i krajinné zeleně 

� Nízký podíl separace komunálních odpadů 

� Nevyužité plochy brownfields 

� Nedostatek parkovacích ploch, především v hlavní 
turistické sezóně; v důsledku toho se snižuje úroveň 
a kvalita bydlení pro místní obyvatele. 

� Nebyly specifikovány principy ochrany prvků 
kompozice a památkových hodnot krajiny. 

� Nebyly stanoveny podmínky pro umísťování staveb v 
komponované krajině LVA. 

O - příležitosti T - ohrožení 

� Dobudování a modernizace čistíren odpadních vod 

� Rozvoj plynofikace a využívání obnovitelných zdrojů 
energie 

� Rozšiřování využití a modernizace centrálních zdrojů 
tepla ve městech 

� Vybudování silničních obchvatů 

� Zavedení funkčního systému separace komunálního 
odpadu 

� Udržitelný rozvoj venkova v souladu s krajinou jako 
místa poskytujícího kvalitní podmínky pro život 

� Rozvoj aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu 
a volného času, péče o přírodní a kulturní dědictví 

� Péče o kulturní a historické dědictví formou oprav 
kulturně-historických a technických památek 

� Identifikace a evidence drobných historicky 
hodnotných prvků architektury a historických 
technických objektů je nutným předpokladem další 
ochrany kulturních hodnot území. 

� Osvěta a obecný důraz na zdravý životní styl 

� Přechod domácností na vytápění tuhými palivy 
(spalování odpadu) -  přibývají lokální zdroje emisí. 

� Nárůst znečištění ovzduší z rostoucí silniční dopravy 

� S výstavbou dalších silnic a dálnic poroste procento 
obyvatel zasažených emisemi.  

� Staré ekologické zátěže 

� Nelegální skládky 

� Zastavení rozvoje území LVA nekoncepční a 
nesystémovou konzervační ochranou kulturního 
dědictví 
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ČÁST D 
(KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A 

VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů 

Cílem této části oznámení je popis vlivů záměru na jednotlivé složky životného prostředí a jejich 
klasifikace. Vzhledem k možným kombinacím u konkrétních hledisek jsou uvedeny metodické tabulky, které 
umožní jednotný přístup k hodnocení jednotlivých vlivů v dalším textu dokumentace. 

Tabulka: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí 

Hlavní hlediska Poznámka 

1. příprava bez významných vlivů na ŽP 

2. výstavba časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy 

3. provoz zásadní vlivy při provozu záměru  

A.  

FÁZE REALIZACE 

4. likvidace vzhledem k charakteru záměru není předmětem hodnocení  

1. vlivy přímé  faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP B. ZPŮSOB 
INTERAKCE 2. vlivy nepřímé faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku   

1. vratné po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a 
funkce systému 

2. částečně vratné původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně 

C.  

VRATNOST DĚJE 

3. nevratné účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit do 
původního stavu 

1. chvilkové časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být 
obyvatelem vůbec postiženy 

2. krátkodobé časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný  

3. střednědobé časovou jednotkou je rok 

4. dlouhodobé časovou jednotkou je 1 generace (25 let) 

D.  

DOBA TRVÁNÍ 

5. trvalé po dobu trvání stavby 

1. vyloučené děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0 

2. málo pravděpodob. pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově nepředpokládá 

3. středně 
pravděpodobné 

pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se hovoří o 
možnosti 50 na 50 

4. velmi pravděpodob. pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově předpokládá 

E.  

PRAVDĚ-
PODOBNOST  

VÝSKYTU 

5. jisté děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0 

1. inhibiční při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek snižuje 

2. indiferentní faktory se vzájemně neovlivňují 

F. 

SOUČINNOST 
S JINÝMI VLIVY 3. kumulativní celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast. 

kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus 
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1. přímá kvantifikace (počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí, ekvivalentní 
hladina hluku) 

G. 

VELIKOST A 
VÝZNAMNOST 
VLIVU 

2. semikvantitativní 
stupnice 

5ti-členná stupnice (viz další tabulka), vychází z multikriteriálního 
hodnocení staveb a činností 

Tabulka: 5ti-členná stupnice hodnocení velikosti a významnosti staveb a činností  

Jedná se o stupnici  převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“ 
daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení). 

Hodnocení vlivů staveb a činností 

 Výskyt 
škodlivin 

Impakt 

(Plošný vliv) 

Přijaté 

riziko 

Finanční 
náklady 

Důležitost 

(váha 
ukazatele) 

Užitečnost Obecná 
přijatelnost 
řešení 

1 vysoké 
překročení 

(>200%) 

likvidace 
objektu, 
zásadní 
ohrožení funkce 

extrémní nepřija- 

telné 

nulová minimální, 
velmi nízká 

jednoznačně 
nepřijatelné 

2 překročení 
limitu 

(120-200%) 

silné narušení, 
funkce je vážně 
ohrožena 

nadprůměrné vysoké malá malá nepřijatelné 
nebo přijatelné 
s velkými 
výhradami 

3 Na hranici 
limitu 

(80-120%) 

průměrný může 
vést k ohrožení 
funkce 

průměrné průměrné průměrná průměrná, 
střední 

přijatelné 
s většími 
výhradami 
(rozhraní) 

4 pod limitem  

(40-80%) 

částečný, 
neohrožuje 
funkci 

podprůměrné nízké velká velká přijatelné 
s dílčími 
výhradami 

5 hluboko pod 
limitem 

<50% limitu 

bez reálného 
vlivu 

(nulový vliv) 

nulové žádné rozhodující maximální, 
velmi vysoká 

jednoznačně 
přijatelné, 
bezproblémové,
ideální 

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí. 

Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení. Z hlediska vratnosti a 
doby trvání je nezbytné rozlišovat dílčí důsledky. Z hlediska součinnosti s jinými vlivy není v současné době 
žádný jiný vliv znám.  

V další části budou podrobněji hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti jednotlivých 
vlivů. Vliv záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě (současnému stavu). 

D.I.2. Vlivy na veřejné zdraví včetně sociálně ekonomických vlivů 

Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena: 

- se znečištěním ovzduší,  
- se zvýšenou hlukovou zátěží, 
- se znečištěním vody a půdy, 
- se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),  
- s psychickou zátěží.  

Provoz obchodního centra neprodukuje ve významné míře žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které 
by způsobovaly přeslimitní vlivy, které by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelně 
nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. 

Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze vyloučit jakékoli postižitelné negativní 
důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů. 
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� Z hlediska znečištění ovzduší lze očekávat nízké navýšení stávající imisní zátěže v blízkém i širším 
okolí stavby v rozsahu do 2% platných limitů imisní zátěže. Vlivem provozu záměru nedojde 
k podstatnější změně v kvalitě ovzduší a významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu 
předpokládány. 

� Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako nízké až zanedbatelné. 
Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u 
nejbližší chráněné zástavby. Vliv související dopravy je rovněž nízký. 

� Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod a nebude rovněž zdrojem 
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a povrchových 
vod nebo půdy lze vyloučit. 

� Dopravní zátěž vázaná na provoz obchodního centra představuje cca 5% celkové dopravy na 
příjezdových komunikacích. Záměr nepovede k významným změnám dopravních intenzit (zvýšení či 
snížení) na okolních komunikacích. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků pro areál 
nebude významně zvýšeno ani sníženo. 

� Narušení psychické pohody – záměr je situován na území částečně ovlivněném antropogenní 
činností (zemědělská činnost, okolní zástavba), v jehož okolí nejsou uvažovány jiné záměry spojené 
s trvalým či dlouhodobým pobytem osob (bydlení, rekreace apod.). Narušení psychické pohody 
obyvatel blízkého okolí proto není předpokládáno. 

Dopady realizace záměru z hlediska sociálního a ekonomického lze spatřovat v rozšíření a zkvalitnění 
maloobchodní sítě ve městě a vytvoření nových pracovních míst (cca 50). 

Sociální nebo ekonomické dopady realizace záměru lze hodnotit z hlediska významu jako spíše pozitivní a 
z hlediska velikosti jako nízké až střední. Záměr bude mít lokální význam v rámci města a jeho okolí, 
významnější důsledky nejsou očekávány.  

Významnější ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány. 

Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistické využití území. 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika 

V rámci oznámení bylo zpracováno autorizované hodnocení zdravotních rizik – vlivů na veřejné 
zdraví (Pelikánová, 2011), které je v plném znění prezentováno v příloze č. 4. Předmětem hodnocení je 
záměr posuzovaný v tomto oznámení a jeho možné důsledky na veřejné zdraví. 

Pod vlivy na veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., je teoreticky možné zahrnout kromě přímých 
zdravotních rizik, daných ovlivněním a kontaminací jednotlivých složek prostředí, i vlivy sociálně ekonomické 
a jiných faktorů ovlivňujících životní podmínky a způsob života a tím zprostředkovaně působících na zdraví 
obyvatel. 

V následujícím textu jsou uvedeny pouze závěry citovaného posudku. Podrobnější informace viz příloha č. 4. 

Chemické škodliviny, prach 

Hodnocení inhalační expozice vychází z rozptylové studie, ve které byly vyčísleny příspěvky k imisním 
koncentracím prašného aerosolu frakce PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a 
benzo(a)pyrenu.  

Zjištěné příspěvky k denní imisní koncentraci prašného aerosolu frakce PM10 z posuzovaného areálu 
obchodního centra Hobby by mohly dosahovat maximálně hodnot 0,5– 0,6 µg/m3. Roční imisní příspěvky 
prašného aerosolu frakce PM10 jsou nízké, dle výpočtu se pohybují v obytné zástavbě v úrovni setin 
µg/m3. 

Samotné vypočtené denní i roční imisní příspěvky nepřekračují hodnotu doporučené 24 hodinové ani 
roční koncentrace AQG dle WHO, při součtu s očekávaným imisním pozadím by došlo k překročení 
směrných 24 hodinových hodnot. 
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Dále byl vyhodnocen výskyt vybraných zdravotních ukazatelů v závislosti na nejvyšší předpokládané 
roční imisní zátěži prašným aerosolem frakce PM10 u obytné zástavby. Z provedeného výpočtu vyplývá, 
že roční imisní příspěvek z provozu obchodního centra by neměl významně změnit výsledné zdravotní 
riziko související s celkovým imisním znečištěním ovzduší prašným aerosolem. 

Příspěvky k hodinové imisní koncentraci oxidu dusičitého z posuzovaného záměru by mohly u obytné 
zástavby činit do 3 µg/m3 u hodinových koncentrací a kolem 0,2 µg/m3 u průměrných ročních 
koncentrací. Tyto imisní příspěvky nepřekračují doporučenou směrnou hodnotu dle WHO pro hodinovou 
maximální koncentraci (200 µg/m3) ani pro roční koncentraci (40 µg/m3) - i při započítání zjištěného 
imisního pozadí. 

Vypočtené roční imisní příspěvky oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 z provozu záměru 
jsou vzhledem k předpokládané celkové imisní situaci nízké a nepředstavují tak významnější zvýšení 
zdravotních rizik u exponovaných osob.  

Vypočtené maximální 8-hodinové imisní příspěvky oxidu uhelnatého ze záměru dosahují jednotek až 
desítek µg/m3. Příspěvek provozu obchodního centra ke znečištění ovzduší oxidem uhelnatým je 
z hlediska hodnocení zdravotního efektu nevýznamný. Hodnoty těchto imisních příspěvků jsou o 3 - 4 
řády nižší než doporučená směrná koncentrace dle WHO (10 000 µg/m3).  

Roční imisní příspěvky benzenu vyvolané pouze provozem záměru dosahují nejvýše 0,005 µg/m3. 
Z výpočtu vyplývá, že zjištěné ILCR pouze pro samotný nejvyšší příspěvek benzenu z provozu záměru 
bude o 2 řády nižší než je doporučená úroveň přijatelného rizika (10-6). Přírůstek míry karcinogenního 
rizika daný expozicí benzenu je možno teoreticky odhadnout na 3.10-8, tj. cca 3 případy nádorového 
onemocnění, pokud by zjištěné nejvyšší koncentraci bylo celoživotně vystaveno v dané lokalitě 
100 milionů obyvatel. 

Zjištěné roční imisní příspěvky benzo(a)pyrenu dosahují v obytné zástavbě 0,005–0,01 ng/m3. ILCR pro 
samotný nejvyšší příspěvek benzo(a)pyrenu vyvolaný provozem obchodního centra je o 1 řád nižší než je 
přijatelná úroveň rizika (10-6). Přírůstek míry karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu lze odhadnout na 
4,4–8,7.10-7 - při celoživotní expozici nejvyššímu imisnímu příspěvku se jedná o cca 4 - 9 případů 
nádorového onemocnění na 10 milionů obyvatel. 

Hluk 

Podkladem k hodnocení expozice byly modelové výpočty akustické studie. V této studii byla hluková 
zátěž modelována pro 4 výpočtové body v okolí záměru. Nejbližší chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní prostor je umístěn jižně od záměru ve vzdálenosti 100 - 200 m.  

Byla vyčíslena předpokládaná hluková zátěž z obslužné dopravy na používaných komunikacích a hluk ze 
stacionárních zdrojů. V případě záměru je posuzována pouze denní doba (v noční době nebude záměr 
provozován). 

Na základě měření hluku z celkové dopravy a modelových hodnocení celkové hlukové situace lze 
konstatovat, že se jedná o lokalitu zatíženou poměrně vysokými hladinami hluku. Dominantním zdrojem 
hluku v hodnocené lokalitě je provoz dopravy. 

Vypočtené hladiny hluku provozu automobilové dopravy na tř. 1. máje dosahují u zástavby v blízkosti 
této komunikace úrovně LAeq = 53,0 až 68,6 dB v denní době a LAeq =  44,3 až 59,9 dB v noční době. 

Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví a výše uvedených zjištěných hladin akustického tlaku 
A vyplývá, že hluková zátěž v blízkosti tř. 1. máje (komunikace č. I/55) dosahuje v současné době  
takových hladin, u kterých byly sledovány negativní vlivy na pohodu a zdraví lidí. Zjištěné hladiny hluku 
mohou u exponovaných obyvatel vyvolávat pocity obtěžování, být příčinou zhoršené komunikaci řečí, 
projevit se negativními důsledky v oblasti kvality spánku a nepříznivě ovlivňovat kardiovaskulární 
systém (zejména pak u zástavby umístěné jihozápadním směrem od navrženého záměru – bod č.1 a 2).  

Provozem obchodního centra Hobby dojde dle modelových výpočtů ve výpočtových bodech k navýšení 
stávajících hladin o 0 až + 0,1 dB u hluku z provozu dopravy na komunikaci č. I/55 a o 0 až + 0,4 dB při 
hodnocení celkové situace. V obou případech se jedná o minimální, subjektivně nezaznamenatelný nárůst. 
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Pro orientační vyhodnocení situace v zájmové lokalitě byly také použity vztahy expozice a účinku 
odvozené pro hluk ze silniční dopravy. Výpočty obtěžování hlukem demonstrují očekávaný teoretický 
odhad nárůstu procent subjektivně obtěžovaných osob hlukem z dopravy související s realizací záměru. 

Z hodnocení vyplývá, že v souvislosti se zjištěnými hladinami hluku pro stávající stav může být 
v blízkosti komunikace I/55 obtěžováno hlukem 34,3 až 69,3 % osob (z toho silně 7,2 – 23,3 % osob). 
V aktivní variantě při vyhodnocení situace pouze z provozu automobilové dopravy na komunikaci č. I/55 
v souvislosti s realizací záměru nedojde k žádnému nárůstu % obtěžovaných obyvatel. Při hodnocení 
celkové situace (zahrnující mimo dopravního hluku také vliv stacionárních zdrojů hluku záměru v denní 
době) lze dle výpočtů předpokládat minimální nárůst v rozsahu několika desetin % (o + 0,1 až + 0,6 %). 

Ostatní vlivy a faktory 

Provoz obchodního centra bude organizačně zabezpečen způsobem, který bude omezovat narušení 
faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba ani následný provoz záměru realizovány. 

Provozem obchodního centra dojde k rozšíření stávající obchodní sítě a služeb ve městě. Zároveň lze 
očekávat vznik cca 50 nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele. 

Na druhé straně nelze vyloučit, že využívání služeb nového obchodního centra může vyvolat snížení 
zájmu zákazníků o služby menších obchodních jednotek v centru města, což může mít další dopady a 
končit až jejich uzavřením. Konkrétní sociálně-ekonomické důsledky lze však obtížně definovat.  

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako nízké až velmi nízké, rozsahem jako lokální. 
Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány. 

D.I.3. Vlivy na ovzduší a klima 

Výstavba 

V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných 
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního 
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.) polních prací. 

Fáze provozu 

Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při 
vytápění objektu a také při provozu spalovacích motorů přijíždějících a parkujících vozidel. Pro vyhodnocení 
vlivů nárůstu emise znečišťujících látek byl v rámci tohoto oznámení zpracován výpočet vyvolaného 
příspěvku imisní zátěže. Výpočet byl proveden dle metodiky SYMOS 97 a hodnotí nárůst imisní zátěže NO2, 

CO, tuhých látek PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu v okolí stavby. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky 
znázorněny na následujících obrázcích. Pro podrobnější informace odkazujeme na přílohu č. 2 Rozptylová 
studie. 
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Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky NO2 

  

příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 

Oxid dusičitý (NO2) - z naměřených hodnot současného stavu imisních koncentrací a výsledků rozptylové 
studie vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní 
imisních limitů, v případě krátkodobých koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených 
zdrojů maximální hodinová koncentrace pod 100 µg.m-3, tedy pod 50% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m-3). 
Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru činí 4 µg.m-3, tedy do 2 % imisního limitu. 

V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují v hodnotách 
do 20 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto 
prostoru činí 0,8 µg.m-3, což činí 2 % imisního limitu. 

Z rozptylové studie tedy vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného 
záměru výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže NO2 v hodnoceném území a v součtu se 
stávající imisní zátěží bude podlimitní. 

Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky PM10 

  

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM10 příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 
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Tuhé znečišťující látky frakce PM10 - stávající (denní) imisní zátěž tuhými znečišťujícími látkami 
frakce PM10 v hodnoceném území je nad úrovní imisních limitů, v případě maximálních 24 hodinových 
koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů dosahována koncentrace nad 
hodnotou imisního limitu (LV24h = 50 µg.m-3), četnost dosažení této koncentrace je nadlimitní (LV=35 
případů za rok). Maximální očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru činí 0,6 µg.m-3, tedy 1,2 % 
imisního limitu, doby dosažení této koncentrace jsou velmi krátké a není tedy předpoklad, že by v 
důsledku provozu hodnocených zdrojů došlo k navýšení četnosti překročení limitní 
koncentrace. 

V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do 15 µg.m-3, 
tedy pod hodnotou imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru 
činí 0,1 µg.m-3, tedy asi 0,25 % imisního limitu. 

Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky benzenu 

 

 

příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu  

Benzen - stávající (průměrná roční) imisní zátěž benzenu v hodnoceném území dosahuje hodnoty cca 3 
µg.m-3, je pod úrovní imisních limitů. Maximální očekávaný nárůst imisní koncentrace v zájmovém území 
činí 0,01 µg.m-3, tedy 0,2 % imisního limitu (LVr=5 µg.m-3).  

Provoz posuzovaného záměru tedy výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v 
hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží nedojde k dosažení limitní hodnoty. 
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Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky benzo(a)pyren 

 

 

příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu  

Benzo(a)pyren - stávající (průměrná roční) imisní zátěž benzo(a)pyrenu v hodnoceném území je nad 
úrovní imisních limitů. Očekávaný nárůst imisní koncentrace v prostoru vlastního areálu činí 0,02 µg.m-3, 
tedy asi 2 % imisního limitu, v blízkosti příjezdových komunikací pak dosahuje do 0,01 µg.m-3, tedy do 1 % 
imisního limitu. 

Z rozptylové studie tedy vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného záměru je 
nízký a neovlivní významně stávající imisní zátěž území. 

Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky oxidu uhelnatého 

 

 

příspěvek maximální 8hodinové koncentrace CO  

Oxid uhelnatý (CO)- v rámci Jihomoravského kraje je tato škodlivina měřena pouze v Brně, v roce 2009 se 
zde naměřené hodnoty pohybovaly v rozmezí od 2000 do 3234 µg.m-3, tedy od 20 do 32% hodnoty imisního 
limitu (10 000 µg.m-3). V prostoru hodnoceného záměru očekáváme stávající imisní zátěž CO maximálně do 
3000 µg.m-3, tedy do 30% hodnoty imisního limitu (10 000 µg.m-3). 
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Příspěvek imisní zátěže CO vyvolaný provozem hodnoceného záměru bude dosahovat 12 µg.m-3, tedy do 
0,12% hodnoty imisního limitu (10 000 µg.m-3). Je tedy zřejmé, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný 
provozem posuzovaného záměru je nízký a neovlivní významně stávající imisní zátěž území. 

Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky organických látek 

  
příspěvek maximální hodinové koncentrace org. látky příspěvek průměrné roční koncentrace org. látky 

Organické látky (VOC) - stanice imisního monitoringu v Sedleci ani jiná stanice v Jihomoravském kraji tuto 
škodlivinu neměří, v rámci ČR jsou organické látky (VOC) měřeny pouze na dvou stanicích (Košetice a Praha 
4 - Libuš). Naměřené průměrné roční koncentrace dosahují hodnot od 0,04 do 2,33 µg.m-3, měsíční maxima 
pak od 0,06 do 4,8 (podle druhu sloučeniny), imisní limit pro organické látky není stanoven. 

Očekávaný nárůst imisních koncentrací organických látek vyvolaný provozem hodnoceného záměru bude 
dosahovat u hodinových maxim do 3 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací pak 0,2 µg.m-3, z hlediska 
vlivu na lidské zdraví se jedná o příspěvky prakticky nevýznamné. 

Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti 
za nízké, rozsahem lokální. 

Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno. 

D.I.4. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 3 tohoto 
oznámení). V podrobnostech odkazujeme na tuto přílohu, její závěry jsou shrnuty v následujícím textu. 
Posouzení je vztaženo k nejbližšímu (resp. nejvíce dotčenému) chráněnému venkovnímu prostoru: 

Bod 1: tř. 1. máje č.p. 705/15 
Bod 2: tř. 1. máje č.p. 583/11 
Bod 3: Lesní č.p. 588/2 
Bod 4: U Nemocnice č.p. 3372 

Hladiny hluku z provozovny (parkoviště a komunikace záměru, technická zařízení budov) a z dopravního 
provozu na veřejných komunikacích (tř. 1. máje) jsou shrnuty v následujících tabulkách. 

Hluk z provozu na pozemní komunikaci I/55 – tř. 1. máje 

Je modelován stav s dopravním provozem na uvedené komunikaci (tř. 1. máje). Stávající i výhledové hladiny 
hluku z dopravy v nejbližším chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb 
jsou uvedeny v následující tabulce. Z tabulky je zřejmé, že jednotlivé modelované stavy se od sebe liší 
minimálně. 
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Tabulka: Hluk z dopravního provozu na veřejných komunikacích 

Bod Výška 
[m] 

Limit 
(den/noc) 

[dB] 

Stávající stav 
(den) 
[dB] 

Výhledový stav 
(den) 
[dB] 

Rozdíl      
(den) 
[dB] 

3 70/60 68,6 68,6 ±0,0 1 

6 70/60 68,5 68,5 ±0,0 

3 70/60 65,9 65,9 ±0,0 2 

6 70/60 65,9 66,0 +0,1 

3 70/60 58,2 58,3 +0,1 3 

6 70/60 58,7 58,8 +0,1 

6 70/60 53,0 53,0 ±0,0 

9 70/60 53,1 53,2 +0,1 

12 70/60 53,8 53,9 +0,1 

15 70/60 54,5 54,6 +0,1 

4 

18 70/60 55,4 55,5 +0,1 

Z výsledků je zřejmé, že dopravní provoz, související se záměrem, nemění významně stávající 
dopravně-hlukovou situaci v území. Změna v úrovni do +0,1 dB je hluboko v pásmu akustické 
nevýznamnosti a nepředstavuje hodnotitelnou změnu (dle stanoviska Národní referenční laboratoře nelze při 
hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybujících se v 
intervalu 0,1 až 0,9 dB). Zároveň dopravní provoz, související se záměrem, nezpůsobuje přeslimitní stavy. 

Navýšení počtu automobilů přijíždějících do areálu nebude mít tedy znatelný vliv na hlukovou situaci v okolí. 

Hluk z provozu OC HOBBY (hluk z provozovny) 

Je modelován stav se všemi zdroji hluku v areálu záměru (areálové komunikace, parkoviště a technických 
zařízení budov). V následující tabulce jsou uvedeny hladiny akustického tlaku A vypočtené v jednotlivých 
výpočtových bodech pro nový stav. Hlukové mapy znázorňující průběh izofon v okolí záměru jsou součástí 
hlukové studie (příloha č. 3). 

Tabulka: Hluk z provozovny 

Bod Výška 
[m] 

Limit 
(den/noc) 

[dB] 

Komunikace 
(den) 
[dB] 

TZB         
(den) 
[dB] 

Celkem        
(den) 
[dB] 

3 50/40 43,3 26,9 43,4 1 

6 50/40 43,3 27,0 43,4 

3 50/40 44,0 27,3 44,0 2 

6 50/40 44,0 27,7 44,1 

3 50/40 39,2 27,0 39,4 3 

6 50/40 40,8 27,8 41,0 

6 50/40 32,2 29,1 34,0 

9 50/40 35,2 35,0 38,1 

12 50/40 38,7 37,4 41,1 

15 50/40 41,9 37,4 43,2 

4 

18 50/40 42,4 37,4 43,6 

Z výsledků je zřejmé, že hluk z provozovny dodržuje limit LAeq,T = 50 dB, platný pro denní dobu. V noční 
době budou v provozu pouze technická zařízení budov (TZB), i v tomto případě je zřejmé, že limit LAeq,T = 40 
dB, platný pro noční dobu, je dodržen. 
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Hygienické limity pro hluk z provozovny záměru (areálové komunikace, parkoviště a technických zařízení 
budov) dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou 
tedy dodrženy. Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení limitních hodnot hluku v nejbližším 
nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru, resp. chráněném venkovním prostoru staveb. 

Hluk z výstavby 

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a stavebních 
strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani časový 
harmonogram nasazení však není přesně kvantifikován. 

Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače) 
dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny 
pohybují v průměru okolo hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti. 

Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) tak 
bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 metrů od místa provádění prací. V této vzdálenosti se nachází 
chráněný venkovní prostor (areál autokempu). V navazující přípravě stavby je třeba navrhnout 
organizaci stavebních prací tak, aby byly nejvyšší přípustné limity hluku respektovány. 

Vlivy na hlukovou situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti za nízké, 
rozsahem lokální. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

D.I.5. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na povrchové vody 

Výstavbou OC HOBBY nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky území. 

Územím výstavby bezprostředně neprotéká žádný vodní tok ani se zde nenachází žádná přirozená akumulace 
povrchových vod. Na východní straně areálu lemuje lokalitu lesní kanál (Pivovarský járek). Území je v 
současné době tvořeno nezpevněným povrchem, pozemek je kryt vegetací. Převážná část srážek spadlá na 
území je proto odpařena nebo spotřebována vegetací, menší část vody odchází z území podpovrchovým 
odtokem nebo zasakuje do podzemí. 

Záměr nevyžaduje vypouštění odpadních vod technologických nebo srážkových vod do povrchových toků. 
Záměr je bez nároku na odběr povrchových vod. Provozem záměru nedojde k  ovlivnění průtoků ve vodních 
tocích ani k ovlivnění kvality povrchových vod. 

Srážkové vody zachycené na střeše budov a na zpevněném povrchu komunikací budou odvedeny 
prostřednictvím kanalizace do zasakovacího systému areálu OC. Změnou zástavby tak nedojde k navýšení 
přímého odtoku z území do povrchových toků.  

Splaškové vody budou odváděny veřejnou kanalizací bez možnosti ovlivnit kvalitu vod přirozených 
hydrologických a hydrogeologických systémů v místě záměru. 

Možné ovlivnění toku Pivovarský járek vsakováním povrchových vod v areálu OC HOBBY bylo na základě 
odborného posudku (HIG geologická služba, spol. s.r.o.) vyloučeno. Vsakování srážkových vod bude 
uskutečňováno v hloubkách od 6,00 do 7,00 m p.t., tzn. že voda bude vsakována do průlomové zvodně řeky 
Dyje a nemůže dojít k ovlivnění budoucí revitalizace toku Pivovarský járek. Posudek je uveden přílohách 
oznámení (viz. příloha č. 7). 

Lokalita záměru se nachází v prostoru vyhlášeného záplavového území řeky Dyje. Oblast je správcem povodí 
vymezena jako pasivní zóna záplavového území, která zahrnuje rozsáhlou oblast obytné a komerční zástavby 
severní a západní části města. Záměr nepředstavuje riziko pro kvalitu povrchových vod v případě záplavy. 
V areálu nejsou předpokládány sklady ropných látek ani skladování jiných nebezpečných látek ve 
významných objemech. 
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Lokalita je z hlediska vodního hospodářství limitována splněním řady podmínek dotčených správních úřadů a 
organizací: 

I. Povodí Moravy - Rozliv velkých vod záplavového území lokality areálu byl odborně zhodnocen  
písemným posouzením č.j. PM 55958/2011/210/Gi ze dne 3.1.2011 Povodím Moravy. Závěr 
zhodnocení je, že výstavbou OC nedojde k ovlivnění hladiny stoleté povodně v Dyji, neboť ta je určena 
kapacitou mostních objektů a niveletou silnice Břeclav-Poštorná. Hladiny zůstanou na stejné úrovni.  

Z hlediska další perspektivy lokality Povodí Moravy upozorňuje, že se připravuje zvýšení hrází 
odlehčovacího ramene Q100. Touto stavbou protipovodňové ochrany bude záplavové území v 
zájmovém území vyjmuto a zůstane pouze možnost nepřímého zaplavení vnitřními vodami a průsaky. 

V případě, že by se zvýšení hrází nerealizovalo, došlo by k úbytku retenčního prostoru, který je ale 
vzhledem k objemu stoleté povodně v Dyji zanedbatelný. Současně se doporučuje zvýšení úrovně 
podlahy OC na kótu 160,00 m n.m. 

II. Povodí Moravy – stanovisko správce povodí (ze dne 22.11.2010, zn. PM051288/2010-203/Je): na 
základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vydalo PM stanovisko s těmito 
závěry: 

a) Z hlediska plánování v oblasti vod je záměr v souladu s Plánem oblasti Povodí. Uvedený záměr je 
tedy možný. 

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
dalších zákonů s uvedeným záměrem souhlasíme. 

Dále jsou uvedeny požadavky vztahující se k realizaci a provozu záměru, které jsou uvedeny v kapitole 
D.IV. Návrh opatření. Citované vyjádření Povodí Moravy je uvedeno v příloze č. 10 oznámení. 

III. Podmínky „Nařízení JmK č. 4“ ze dne 26.11.2009 - dle přílohy č. 1 ad B „Nařízení JmK č. 4“ je cílem a 
správným postupem udržet bez staveb znemožňujících využití území pro možnost rozlivu velkých vod 
záplavová území mimo aktivní zónu. Při vydávání souhlasu vodoprávního úřadu podle zvláštního 
předpisu neumisťovat do záplavových území mimo aktivní zónu v existující zástavbě podsklepené 
stavby a stavby, jejichž přízemní podlaží není vyvýšeno nad okolní terén a dále rizikové objekty typu 
bytové výstavby, nemocnic, domovů důchodců, či školních a předškolních zařízení. 

K záměru situovanému v záplavovém území bylo vydáno závazné stanovisko vodoprávního úřadu (MÚ 
Břeclav, OŽP) podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Tímto 
stanoviskem byl vydán souhlas ke stavbě v záplavovém území a stanoveny podmínky, za kterých se tento 
souhlas vydává. Podmínky citovaného souhlasu jsou souhrnně uvedeny v kapitole D.IV. Návrh opatření a 
vlastní závazné stanovisko je pak uvedeno v přílohách oznámení (viz. příloha 10). 

K záměru bylo dále vydáno vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon). Z uvedeného vyjádření vyplývá, že z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je záměr 
možný při splnění vyjmenovaných podmínek. Podmínky citovaného vyjádření jsou souhrnně uvedeny 
v kapitole D.IV. Návrh opatření a vlastní vyjádření je pak uvedeno v přílohách oznámení (viz. příloha 10). 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění vodních hydrologických poměrů ani k ovlivnění kvality povrchových 
vod. Při respektování uvedených podmínek lze vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí 
souhrnně hodnotit z hlediska velikosti jako nízké až zanedbatelné, rozsahem jako lokální.  

Záměr rovněž nemá vliv na rozliv velkých vod a tedy ani na rozsah území zasaženého velkými vodami či 
průběh povodňové vlny. Retenční schopnost území nebude záměrem významněji ovlivněna. 

Vlivy na podzemní vodu 

Území je v současné době tvořeno nezpevněným povrchem, pozemek je kryt vegetací. Převážná část srážek 
spadlá na území je proto odpařena nebo spotřebována vegetací, menší část vody odchází z území 
podpovrchovým odtokem nebo zasakuje do podzemí. 
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Po realizaci záměru budou srážkové vody, zachycené na střeše budov a na zpevněném povrchu komunikací 
zasakovány do podzemí. Změnou zástavby tak dojde k navýšení přímé dotace podzemních vod na úkor 
evapotranspirace. Rozloha zpevněných povrchů bude činit zhruba 1,4 ha, dotace vod mělké zvodně z těchto 
ploch lze v průměrném klimatickém roce, předpokládat ve výši cca 6 000 m3/rok (≈ 0,19 l.s-1 průměrný 
odtok). 

Pro potřeby ověření možnosti zasakování srážkových vod do podzemí byl na lokalitě proveden 
hydrogeologický průzkum (Grünwald, 2010). Během průzkumu byla ověřena hladina vody mělce pod 
povrchem terénu, v hloubkách 0,5 – 1,7 m. Hladina podzemní vody je mírně napjatá. Akumulační zvodeň je 
průlinového charakteru a prostředí je silně proudící. Hlavním kolektorem je souvrství říčních štěrkopísčitých 
sedimentů, povrch souvrství se nachází v hloubkách 1,7 až 3,4 m pod úrovní terénu. Průzkumem byl ověřen 
koeficient propustnosti těchto sedimentů v řádu 10-4 m.s-1, prostředí je velmi dobře propustné. Ze závěrů 
průzkumu vyplývá, že vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů areálu je dobře proveditelné. 
Hydrogeologické hodnocení doporučuje řešit zasakování pomocí několika širokoprofilových vrtů nebo 
variantně pomocí železobetonové spouštěné studny. 

Zasakování neznečištěných srážkových vod ze zastavěných území je obecně považováno za příznivější 
variantu než vypouštění do povrchových toků nebo do kanalizace. Zasakováním je zajištěno zadržení vody 
v území, vypouštění do povrchových toků nebo kanalizace představuje navyšování přímého odtoku vody bez 
žádoucího zdržení. V důsledku zasakování dojde k lokálním změnám hydrogeologických poměrů. V místě 
zasakování dochází ke zvyšování hladiny podzemní vody a ke změnám směru proudění v okolí zasakovacích 
objektů. Projevy uvedených vlivů lze očekávat výhradně na lokalitě záměru, bez znatelného ovlivnění 
parametrů mělké zvodně v širším okolí. Z hlediska průtočnosti kolektoru, která se dle stanoveného 
koeficientu filtrace a mocnosti zvodnění pohybuje v řádu 10-3 m2.s-1, není odtok ze zpevněných ploch 
v průměrné hodnotě 2.10-4 m3.s-1 významnou zátěží. Zabezpečení zasakovacích objektů pro případ 
nárazových srážek řeší hydrogeologický posudek návrhem retenčních nádrží s omezením objemu odtoku 
z nádrže. 

Kvalita vypouštěných srážkových vod v zimním období může být významně ovlivněna chemickou údržbou 
komunikací, jejímž důsledkem je zvýšení mineralizace vody (chloridy, sodíkové ionty). Při sledování kvality 
vod na výstupu ze sedimentačních nádrží u zatížených komunikací byly v zimním období zjištěny průměrné 
koncentrace chloridů ve výši cca 850 mg.l-1, což by v případě průměrného odtoku 0,12 l.s-1 (odtok 
z komunikací) znamenalo odnos znečištění z lokality záměru v zimním období ve výši zhruba 100 mg.s-1. 
S ohledem na průtočnost zvodně není uvedená dávka výrazná, představuje ale příspěvek k chronickému 
zatížení podzemních vod v důsledku zimní údržby. Z tohoto důvodu je v návrhu opatření (kapitola D.IV. 
oznámení) doporučeno neprovádět chemickou údržbu komunikací a parkovišť v povodí zasakovacích 
objektů. 

Dle projektové dokumentace a provedených průzkumů budou všechny stavební objekty budovány na náspu 
vyvýšeném nad stávajícím terénem. V důsledku vybudování náspu dojde k oddálení povrchu od zvodnělého 
horizontu a zahloubení hladiny podzemní vody. Hydraulické parametry kolektoru nebudou vybudováním 
náspu dotčeny. Zvodnění je vázáno na štěrkopísčité sedimenty terasy Dyje, které se nacházejí v hloubkách 
okolo dvou metrů pod úrovní stávajícího terénu. Mocnost kolektoru, jeho propustnost a průtočnost nebude 
stavbou na povrchu ovlivněna. 

Zasakování srážkových vod bylo posouzeno na základě provedených průzkumů odborným posudkem 
(Grünwald, 2011), jehož závěry jsou následující (posudek je v plném znění uveden v příloze č. 8 oznámení): 

� Vzhledem k vsakovacím testům a směru proudění podzemní vody, je na průzkumném území 
vsakování povrchových vod do hydrogeologického prostředí vhodné. Samotné vsakování 30 – 40 tis. 
m3 povrchové vody (161 l/s/ha) bude jen v době přívalových srážek během roku – sporadické 
vsakování. Samotná vypočtená kubatura přívalového deště je vzhledem k ploše aluvia řeky Dyje a 
její mocnosti zanedbatelná. Vsakování 30 – 40 tis. m3 povrchové vody do aluvia řeky Dyje, plošně 
odhadnutého několik desítek km2 o mocnosti 5-6 m a níže po toku i více s pravidelným odtokem ve 
směru řeky Dyje, nemůže změnit, případně zvyšovat hladinu podzemní vody a ovlivňovat 
hydrogeologické poměry širšího území. Množství povrchové vody vypočtené pro vsakování je zcela 
zanedbatelné a v žádném případě neovlivní hydrogeologický systém v oblasti budoucí stavby OC. 
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� Otázka vlivu zasakování vod na širší okolí a odtokové poměry byla řešena v rámci provedených 
vsakovacích zkoušek. Při několikanásobném naplnění provedeného vrtu HV1 nedošlo ke změně 
úrovně hladiny ustálené ve vrtu HV2. Vzhledem ke zjištěným koeficientům filtrace a délce 
vsakování je konstatováno, že vsakování povrchových vod ze zpevněných ploch neovlivní 
hydrogeologický režim širšího území. Hydrodynamické zkoušky na vrtu HV1 potvrdily jednak 
vydatnost, která v době průzkumných prací činila > 1 l/s a neovlivnění provedeného vrtu HV2 tímto 
čerpáním (hladina podzemní vody se držela ve stejné úrovni po celou dobu čerpání). 

� Ovlivnění zdroje pitné vody v lokalitě „Kančí obora“ z hlediska směru proudění podzemní vody, její 
vydatnosti, kvality a vzdálenosti cca 650 – 700 m od budoucích vsakovacích zařízení nebude možné, 
při zachování podmínek standardního provozu a vybavení kanalizačního-vsakovacího systému 
odlučovači ropných látek. 

Základové poměry na lokalitě jsou na základě provedeného průzkumu vyhodnoceny jako složité z důvodu 
proměnné pevnosti vrstev sedimentů a z důvodu vydatného výskytu podzemní vody. Lze předpokládat, že 
během výstavby dojde lokálně k zasažení hladiny mělkého zvodnění během výkopových prací nebo při 
zakládání pilotů. Není proto vyloučeno dočasné čerpání pro odvodnění výkopové jámy bez významných 
dopadů na hydrogeologické poměry lokality. Kvalita podzemní vody během výstavby nebude za předpokladu 
dodržení technologických postupů a provozní kázně ohrožena. 

Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu 
není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 
254/2001 Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni 
obecného rizika silniční dopravy, parkovací plochy pak budou zabezpečeny odlučovačem ropných látek. 
Limitní koncentrace a sledované ukazatele pro vody na výstupu ze zařízení budou stanoveny vodoprávním 
rozhodnutím. 

Ochrana podzemních vod je rovněž řešena ve vyjádření vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Z uvedeného vyjádření vyplývá, že z hlediska zájmů chráněných 
vodním zákonem je záměr možný při splnění vyjmenovaných podmínek. Podmínky citovaného vyjádření jsou 
souhrnně uvedeny v kapitole D.IV. Návrh opatření a vlastní vyjádření je pak uvedeno v přílohách oznámení 
(viz. příloha 10). 

Výstavbou ani provozem záměru nebudou dotčeny zdroje pitné vody. Možné ovlivnění zdroje pitné vody 
„Kančí obora“, lze při respektování doporučených opatření vyloučit. 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění hydrogeologických poměrů (směr proudění, výška hladiny podzemních 
vod) ani k ovlivnění kvality podzemních vod. Při respektování uvedených podmínek lze vlivy na podzemní 
vody v posuzované oblasti i v širším okolí souhrnně hodnotit z hlediska velikosti jako nízké, rozsahem jako 
lokální.  

Záměr rovněž nemá vliv na kvalitu ani vydatnost stávajících zdrojů pitné vody v blízkém ani širším okolí 
lokality. 

D.I.6. Vlivy na půdu 

Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy. Na dotčených stavebních pozemcích je evidován zemědělský půdní 
fond. Rozsah trvalého záboru ZPF je stanoven na 16 489 m2. 

Dotčené zemědělské půdy jsou zařazeny do II. třídy ochrany ZPF, s vysokou agronomickou hodnotou. 
S ohledem na platné územně-plánovací podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné. 

Navržený záměr vyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa malého rozsahu (151 m2). 

Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem 
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.  

Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti jako 
střední, rozsahem lokální. 
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D.I.7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vybudování areálu OC HOBBY bude spojeno s výkopovými pracemi místního rozsahu. Výkopy bude zasaženo 
kvartérní souvrství. Tato skutečnost představuje lokální zásah bez dalších dopadů na geologické poměry. 
Skladba horninového prostředí v podloží stavby bude ověřena inženýrskogeologickým průzkumem v dalších 
fázích přípravy stavby. 

Dle projektové dokumentace a inženýrsko geologického posouzení budou na území záměru provedeny 
terénní úpravy spočívající ve vybudování náspu v celé ploše staveniště o mocnosti cca 2-3 m. Tímto zásahem 
dojde v místě stavby ke změně morfologie a úrovně terénu. Z hlediska geologických charakteristik dojde 
k lokální akumulaci navážky, bez dalších dopadů na geologické poměry. 

Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko 
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu. 

Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na geologické poměry. 

Lokalizace záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez významných nároků 
na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy 
nebo provozu záměru dotčeny. 

Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Ochrana případných geologických či 
paleontologických památek bude řešena průzkumem předcházejícím vlastní stavební práce i odborným 
archeologickým dozorem při jejich provádění. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje lze hodnotit z hlediska významu jako zanedbatelné až nulové, z 
hlediska velikosti jako nízké, rozsahem lokální. 

D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Uvažovaná stavba je novou výstavbou na rozhraní souvisle zastavěného území a relativně zachovaných 
biotopů (údolní niva). Výstavba je plánovaná v místě, které je územním plánem určeno jako plochy výroby a 
služeb s funkčním využitím typu Ok – plochy pro komerční zařízení. Dotčená plocha náleží k donedávna 
zemědělsky obhospodařovaném pozemku. 

Vlivy na flóru - pokud bude stavba realizována výhradně na zemědělsky obhospodařované ploše, vliv na 
vegetaci bude nízký. Záměr předpokládá zachování cenných dřevin na zemním valu při západní hranici 
areálu. Částečně odstraněny budou keřové porosty zasahující na plochu komunikace na západní straně 
areálu OC, porosty na volných plochách areálu budou posouzeny a v případě možnosti zakomponovány do 
návrhu sadových úprav areálu OC. V prostoru valu západně od areálu je nezbytné zachování vzrostlých a 
starých stromů, jejichž význam v území je nejen botanický, ale plní i řadu dalších funkcí.  

Celkový zásah představuje vykácení 40 ks vzrostlých stromů a cca 2000 m2 keřů a náletové zeleně menších 
dimenzí. Kolem silnice I/55 (ul. tř. 1. máje) by se jednalo o vykácení 38 ks stromů s průměrem kmene nad 
15 cm a doprovodnou náletovou zeleň vč. keřového patra. Výčet dřevin určených k pokácení je uveden 
v následující tabulce. 

Strom č. Druh dřeviny Průměr kmene Umístění  

1. javor babyka (Acer campestre) 0,75 m Propojka ke Včelínku 

2. javor babyka (Acer campestre) 0,60 m Propojka ke Včelínku 

3. jilm vaz (Ulmus laevis) 0,35 m U mostku u Penny 

4. jilm vaz (Ulmus laevis) 0,35 m U mostku u Penny 

5. lípa srdčitá (Tilia cordata) 0,30 m U mostku u Penny 

6. lípa srdčitá (Tilia cordata) 0,35 m U mostku u Penny 

7. jilm vaz (Ulmus laevis) 4x 0,15-0,20 m U mostku u Penny 

8. jilm vaz (Ulmus laevis) 0,15 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

9. jilm vaz (Ulmus laevis) 0,15 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

10. jilm vaz (Ulmus laevis) 0,15 m  Pruh dřevin podél tř.1.máje 
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11. jilm vaz (Ulmus laevis) 0,20 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

12. topol bílý (Populus alba) 1,10 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

13. topol bílý (Populus alba) 0,80 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

14. topol bílý (Populus alba) 0,70 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

15. jilm vaz (Ulmus laevis) 0,20 m  Pruh dřevin podél tř.1.máje 

16. javor babyka (Acer campestre) 0,30 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

17. javor babyka (Acer campestre) 0,30 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

18. lípa srdčitá (Tilia cordata) 0,30 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

19. lípa srdčitá (Tilia cordata) 0,25 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

20. javor babyka (Acer campestre) 0,25 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

21. javor babyka (Acer campestre) 0,30 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

22. javor babyka (Acer campestre) 0,45 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

23. javor babyka (Acer campestre) 0,40 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

24. javor babyka (Acer campestre) 0,35 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

25. javor babyka (Acer campestre) 0,35 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

26. javor babyka (Acer campestre) 0,25 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

27. javor babyka (Acer campestre) 0,15 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

28. javor babyka (Acer campestre) 0,15 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

29. javor babyka (Acer campestre) 0,20 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

30. javor babyka (Acer campestre) 0,25 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

31. javor babyka (Acer campestre) 0,35 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

32. javor babyka (Acer campestre) 0,40 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

33. javor babyka (Acer campestre) 0,40 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

34. jasan (Fraxinus sp.) 0,15 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

35. jasan (Fraxinus sp.) 0,15 m Pruh dřevin podél tř.1.máje 

36. javor babyka (Acer campestre) 0,80 m Napojení z tř.1.máje 

37. javor babyka (Acer campestre) 0,60 m Napojení z tř.1.máje 

Většina dřevin je pravděpodobně náletového původu, nejsou v dobrém zdravotním stavu a je zde patrná 
absence jakékoliv péče. Celý pruh dřevin tvoří ovšem účinnou clonu velmi frekventované silnice, pokroucené 
kmeny jsou malebné, keřové patro je poměrně pestré a poskytuje azyl řadě druhů živočichů (ptáci, hmyz, 
aj.). Odstranění celého pruhu zeleně lze označit za středně významný zásah, který může být zčásti 
kompenzován novými výsadbami. 

Důvodem k odstranění zeleně podél tř. 1. máje je požadavek na realizaci cyklostezky a chodníku pro pěší, 
jejichž umístění vyplývá  z územního plánu. Dalšími důvody jsou nutná úprava inženýrských sítí, která vzniká 
v důsledku výstavby průsečné křižovatky a zvýšení výškové úrovně areálu. 

Kolem kanálu Pivovarský járek na severovýchodní hranici by došlo k odstranění pruhu mladých náletových 
dřevin bez výskytu vzrostlých stromů; zásah lze označit za málo až středně významný. 

Kácení ve výše uvedených prostorech lze za určitých podmínek (vhodný termín kácení, vhodné nové 
výsadby) akceptovat. 

K odstranění dvou kusů javorů babyky (průměr 0,75 a 0,60 m) dojde na jihozápadním okraji staveniště – 
propojením k rybníku Včelínek. Zde je odstranění stromů vyvoláno nutností realizovat dopravní propojení 
podle schváleného územního plánu SÚ Břeclav. Tvar propojení a jeho umístění byly upraveny tak, aby mohl 
být zachován jeden z nejstarších jedinců dubu letního s průměrem kmene cca 1,5 m na jinak zachovalém 
valu. 

Nezbytně nutné kácení bude investorem kompenzováno náhradní výsadbou v areálu, případně po dohodě 
s Městem Břeclav i mimo areál. 
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Těžištěm řešení návrhu sadových úprav areálu jsou volné travnaté plochy doplněné na vhodných místech 
soustředěnou skupinovou výsadbou. Půdopokryvná výsadba keřů se předpokládá v ostrůvcích parkovacích 
řad na parkovišti jako podnož  stromů a těles osvětlení. Na ostrůvcích mezi parkovacími řadami je navržena 
výsadba solitérů - stromů menšího vzrůstu.  

Samotná zatravněná plocha činí cca 2765,5 m2. Celkově bude v areálu vysázeno 34 stromů středního a 
menšího vzrůstu a 358 středních a vyšších keřů. 

Vlivy na faunu - v zájmovém území lze předpokládat výskyt řady živočichů, jednak synantropních druhů 
vyskytujících se v okolní zástavbě, ale i druhů okolní lužní krajiny, které sem mohou zavítat. Daná lokalita je 
pro živočichy významná svými dřevinnými lemy prakticky po celém obvodu (ptáci, savci) a dále svým 
charakterem – velmi mokrý, zemědělsky udržovaný pozemek (obojživelníci, ptáci). Doposud tvoří tato plocha 
zónu mezi zastavěným územím města a přirozenými biotopy v sousedství (evropsky významné lokality, ptačí 
oblast, ÚSES, přírodní park, VKP ze zákona, atd.). Pro živočichy bude zásah středně významný (kácení + 
zábor volné plochy). 

Stavba bude znamenat další zmenšení volného (nezastavěného) prostoru kolem Dyje a tím zmenšení 
životního prostoru zde žijících a na dané biotopy vázaných živočichů. Nejedná se o plošně velký zábor, navíc 
se v bezprostředním okolí nacházejí stavby obdobného charakteru a v platném územním plánu je plocha 
vymezena pro zástavbu. Přesto každá taková stavba znamená další nepříznivý zásah do okolní přírody a 
snížení prostoru použitelného pro živočichy. Negativní vliv stavby je umocněn i nezbytným vyrovnáním 
podloží, protože v současnosti je prostor stavby prakticky v úrovni vody v okolních vodních ramenech a 
nádržích a dle vyjádření místních znalců jsou občas (převážně v jarním období) louky na místě stavby 
prakticky zcela zaplaveny – místo stavby je dnes cca 3-4 m pod úrovní sousední silnice (tř. 1. máje).  

Nutné je zachování vzrostlých dřevin na místě stavby a v jejím okolí (s výjimkou napojení komunikačních tras 
a inženýrských sítí). Vzrostlé dřeviny na místě výstavby a v jejím okolí budou v maximální míře respektovány. 

Pro fázi provozu areálu lze předpokládat jen malý vliv na živé složky přírody. 

Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability. 

Záměr je spojen se zásahem do významných krajinných prvků, jejichž ochrana je obecně stanovena 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: les a údolní niva. Záměr (objekt SO 13.3) se ve 
skutečnosti dostává do střetu pouze s okrajovou částí malé parcely, která je součástí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (parc. č. 3748/3). Zásah je možné považovat za zcela akceptovatelný. Vlivy na tyto prvky 
nejsou významné a neohrožují jejich ekostabilizační funkci v území. 

Žádný registrovaný významný krajinný prvek není dotčen. 

Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo 
ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byly předběžně vyloučeny 
stanoviskem KÚ JMK (viz přílohy č. 10). 

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska 
velikosti jako nízké až střední, rozsahem lokální. Za podmínek uvedených v návrhu opatření lze vlivy na 
faunu a flóru považovat za akceptovatelné. 

D.I.9. Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Vlivy záměru na krajinný ráz jsou hodnoceny ve studii, která je samostatnou přílohou oznámení. 
V následujícím textu jsou uvedeny závěry tohoto hodnocení, pro podrobnosti odkazujeme na přílohu č. 5 
Studie vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. 

Předmětem posouzení byl záměr na realizaci obchodního centra tvořeného vlastní kompaktní budovou, 
přiléhající plochou parkoviště a napojením na technickou a dopravní infrastrukturu. Záměr je situován při 
okraji katastrálního území Břeclav v návaznosti na Poštornou, v lokalitě, kde se rozvíjí zóna s objekty 
obchodních řetězců a areálů podnikatelských aktivit.  

Území je charakteristické plochým reliéfem a vizuálně výrazně fragmentované přítomností řady pohledových 
bariér (vegetace, objekty). Vizuální projevy záměru v území byly vyhodnoceny se zřetelem na blízkou 
historickou dominantu – břeclavský zámek. Záměr ve vztahu k zámku neruší žádné významné pohledy ani 
budovu zámku vzhledem k významným pohledovým místům nikde vizuálně necloní.  
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Záměrem není dotčeno žádné maloplošné či velkoplošně chráněné území ani prvky územního systému 
ekologické stability. Záměr je situován v prostoru významného krajinného prvku niva. V prostoru nivy jsou 
situovány prakticky všechny okrajové části města a využívání prostoru nivy je tak jediným východiskem pro 
jeho rozvoj. Jiné obecně jmenované ani registrované významné krajinné prvky nejsou záměrem dotčeny. 

Posuzovaný záměr nenarušuje žádný ze zřejmých vztahů v krajině. Nenarušuje vazbu sídla na specifické 
partie reliéfu ani nerozšiřuje technické objekty do volné krajiny mimo kontakt se sídlem. Záměr respektuje 
stávající síť účelových komunikací a v souvislosti s jeho realizací tedy nedojde ke zhoršení prostupnosti 
území.  

Posuzovaný záměr žádným významným způsobem neovlivňuje přírodní ani kulturní charakteristiky místa či 
oblasti. Uplatněním záměru nedojde k přímému ovlivnění historických charakteristik území ani historických 
prvků krajiny. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu je nezbytné v maximální míře zachovat stávající vzrostlou zeleň.  

Srovnání současné a výhledové situace je patrné z následujících obrázků. 

Obrázek: Současný stav – pohled na lokalitu záměru z jihozápadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek: Výhledový stav – pohled na lokalitu záměru z jihozápadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnáním pohledů z křižovatky ulic třída 1. máje - U nemocnice v současné době a v navržené podobě je 
zřejmé, že dnes je pohled na lokalitu zámeckého parku a zámku samotného zcela zacloněn pruhem náletové 
zeleně podél komunikace I/55 a to i v zimním období, kdy jsou listnaté stromy bez olistění. V době mimo 
období vegetačního klidu je pak clona ještě znatelnější. Je tedy patrné, že zástavbou nedojde k významnému 
narušení pohledové situace. 

K záměru bylo vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny – souhlas k umístění 
stavby z hlediska ochrany krajinného rázu (MÚ Břeclav, OŽP, č.j.: , MUBR 17988/2010 ze dne 14.4.2010).  
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Souhlas s umístěním stavby se vydává za podmínek uvedených citovaném stanovisku. Tyto podmínky jsou 
uvedeny v kapitole D.IV. Návrh opatření. V průběhu přípravy záměru proběhla řada jednání k upřesnění 
návrhu výsadeb zeleně a výsledná podoba je prezentována na situaci stavby (viz. příloha č. 9 oznámení). 
Vlastní závazné stanovisko je uvedeno v příloze č. 10 oznámení. 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako nízké až střední, rozsahem lokální. Realizace záměru 
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, 
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Charakter záměru odpovídá funkci vymezené územním plánem.  

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek na vlastním staveništi ani mimo ně. Stavba OC HOBBY do 
okolních objektů nezasahuje ani nevyžaduje přeložení inženýrských sítí. 

Dotčené inženýrské sítě budou využity pro napojení areálu bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek 
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce. 

V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky, které by byly výstavbou OC ovlivněny. 

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně vyloučena, 
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo 
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum. 

Negativní vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky nejsou očekávány. Ochrana případných 
archeologických nálezů bude zajištěna provedením průzkumu a odborným dozorem při provádění zásahů do 
terénu. 

D.I.11. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet cílové 
dopravy vozidel obsluhujících záměr nepřekročí ve více zatíženém směru (směr Břeclav) v součtu příjezdů a 
odjezdů cca 1378 vozidel (z toho cca 1358 osobních a 20 nákladních). Při pozaďové dopravě na silnici I/55 
(tř. 1. máje) v úrovni mezi 17 562 (rok 2010) a 22 867 (rok 2005) vozidel za 24 hodin představuje intenzita 
dopravy, související se záměrem, cca 6 - 8 % celkové dopravy a cca 1% nákladní dopravy. Jde o málo 
významné zatížení, které je v relaci s očekávaným růstem dopravy. 

Z dopravního hlediska proto nevzniká významný negativní vliv. Případné omezení dopravy v jiných lokalitách 
("odliv" zákazníků z jiných obchodních center v důsledku realizace záměru) zachází za rámec tohoto 
hodnocení, nicméně je nutné je také zmínit. 

Záměr je v souladu s územním plánem, nedochází proto k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru 
vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky 
srovnatelných. 

Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické 
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Zachování průchodnosti území pro všechny druhy dopravy (zejména 
pěší a cyklistickou) je podmínkou realizace záměru. 

Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný. 

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu lze hodnotit z hlediska významu jako negativní (zejména vzhledem k 
nárůstu dopravy v lokalitě), z hlediska velikosti jako nízké, z hlediska rozsahu jako lokální. 

D.I.12. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 
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D.II. 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI 
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Komplexní souhrnná charakteristika vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že vlivy na jednotlivé složky prostředí lze hodnotit jako 
nízké až střední, přičemž navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké. Výstupy do 
životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a nepovedou ke 
znečišťování nebo poškozování životního prostředí. Významnější důsledky tedy generuje vlastní umístění a 
realizace záměru, než jeho následný provoz. 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví - nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné 
zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala přeslimitní vlivy) žádné 
škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území 
vést k překračování příslušných hygienických limitů. Z provedeného rozboru vyplývá celkově zanedbatelné 
ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik vlastním záměrem. 

Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké. Provoz obchodního centra nebude 
příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby. 

Hluk - navržené umístění, stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové 
ochrany. Provoz obchodního centra není z hlediska hluku významný, navýšení hlukové zátěže vlivem 
realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké. 

Vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky jsou hodnoceny jako velmi nízké až 
zanedbatelné. Záměr nepovede ke změnám hydrologických charakteristik vodních toků, změny 
hydrogeologických podmínek vyvolané zasakováním srážkových vod lze hodnotit jako nízké až velmi nízké. 

Dopady na kvalitu podzemních nebo povrchových vod  - významné dopady nejsou v souvislosti 
s navrženým záměrem očekávány. Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo léčivých zdrojů vod nelze předpokládat. 

Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na 
kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány. 

Vliv na půdu lze hodnotit jako střední, dotčené pozemky jsou zařazeny do II. třídy ochrany půdy. 
S ohledem na platné územně-plánovací podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za 
akceptovatelné. 

V malém rozsahu 151 m2 dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Jedná se o 
pozemky podél komunikace I/55, které dnes již svou funkci lesa neplní. 

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze souhrnně hodnotit jako střední a za podmínek uvedených v 
návrhu opatření lze vlivy na faunu a flóru považovat za akceptovatelné.  

Uvažovaná stavba je novou výstavbou v západní části města Břeclavi, v sousedství zachovaných přírodních 
prvků (např. evropsky významné lokality, ptačí oblast, ÚSES, přírodní park, VKP ze zákona, atd.). 

Realizace záměru obchodního centra nebude mít významné negativní vlivy na živočichy ani rostliny. Na 
lokalitě nejsou registrovány žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jejichž jedinci či společenstva 
by záměrem mohli být zasaženi. Jako akceptovatelné se jeví vykácení 40 ks vzrostlých stromů a cca 2000 m2 
keřů a náletové zeleně menších dimenzí kolem silnice I/55 (ul. tř. 1. máje) a kolem kanálu Pivovarský járek 
na severovýchodní hranici. 

Pokud bude stavba realizována výhradně na zemědělsky obhospodařované ploše, vliv na vegetaci bude 
prakticky zanedbatelný. Záměr předpokládá zachování dřevin na zemním valu při západní hranici areálu 
s výjimkou dvou jedinců v místě dopravního propojení v SZ rohu areálu. V prostoru valu západně od areálu 
je nezbytné zachování vzrostlých a starých stromů, jejichž význam v území je nejen botanický, plní i řadu 
dalších funkcí.  
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V zájmovém území lze předpokládat výskyt řady živočichů, jednak synantropních druhů vyskytujících se 
v okolní zástavbě, ale i druhů okolní lužní krajiny, které sem mohou zavítat. Daná lokalita je pro živočichy 
významná svými dřevinnými lemy prakticky po celém obvodu (ptáci, savci) a dále svým charakterem – velmi 
mokrý, zemědělsky udržovaný pozemek (obojživelníci, ptáci). 

Nutné je zachování vzrostlých dřevin na místě stavby a v jejím okolí (s výjimkou napojení komunikačních tras 
a inženýrských sítí). Vzrostlé dřeviny na místě výstavby a v jejím okolí budou v maximální míře respektovány. 

Pro fázi provozu areálu lze předpokládat jen malý vliv na živé složky přírody. 

Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability. 

Záměr zasahuje do významných krajinných prvků, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: les a údolní niva. Vlivy na tyto prvky nejsou významné a 
neohrožují jejich ekostabilizační funkci v území. 

Žádný registrovaný významný krajinný prvek není dotčen. 

Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti byly předběžně 
vyloučeny stanoviskem KÚ JMK (viz přílohy č. 10). 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako nízké až střední, rozsahem lokální. Realizace záměru 
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, 
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Charakter záměru odpovídá funkci vymezené územním plánem. 
Navržený záměr neovlivní zásadním negativním způsobem krajinný ráz území a nezpůsobí změnu charakteru 
dotčeného krajinného prostoru. 

Architektonické a historické památky v okolí záměru nebudou ovlivněny.  

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto 
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum. 

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu lze hodnotit z hlediska velikosti jako nízké. Výhledové dopravní 
zatížení vyvolané záměrem není pro okolní komunikace významné a neovlivní významně dopravu na těchto 
komunikacích. Intenzita dopravy související se záměrem představuje cca 6 – 8 % celkové dopravy a cca 1% 
nákladní dopravy. Jde o málo významné zatížení, které je v relaci s očekávaným růstem dopravy. 

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina, památky a další faktory) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „OC HOBBY, 
k.ú. Břeclav“ nízké až střední velikosti. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního 
ovlivnění okolního území. 

Souhrnné hodnocení 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr hodnotit pro dané 
území jako únosný. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr 
není v rozporu se záměry platného Územního plánu města Břeclav. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako nízké 
až střední velikosti bez zásadních negativních dopadů. 

Rozsah očekávaných vlivů 

Rozsah přímých negativních vlivů je dán jednak rozsahem vlastního areálu obchodního centra a jednak 
navazující infrastrukturou. Mimo vlastní areál se projeví pouze účinky dopravy vyvolané provozem tohoto 
záměru. 

Ve všech sledovaných charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako přijatelné s vlivy 
nízké až střední velikosti. 

Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány. 
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Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí, uvedené v předchozím textu, lze shrnout následujícím 
způsobem: 

1. Aspekty s kladným vlivem: 

� Kladné aspekty spočívají zejména v rozšíření nabídky zboží a služeb v lokalitě. 

� Záměr je v navrženém řešení v souladu s platnými územně plánovacími podklady.  

2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným: 

� vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje; 

� vibrace, elektromagnetické, ionizující záření. 

3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo doporučené 
limity: 

� vlivy na obyvatelstvo; 

� znečištění ovzduší; 

� vlivy na půdu; 

� vlivy na povrchové a podzemní vody; 

� hmotný majetek, kulturní památky; 

� vlivy hluku. 

4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platných limitů, kterým je však třeba věnovat zvláštní 
pozornost : 

� vlivy na faunu, flóru a ekosystémy; 

� vlivy na dopravu. 

5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity 

Aspekty tohoto druhu nejsou v souvislosti s posuzovaným záměrem indikovány. 

Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr není provázen rizikem vlivů, které by způsobily 
narušení některého faktoru ochrany životního prostředí. 

Uvedený rozbor slouží rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C oznámení) 
lze formulovat závěr, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory 
životního prostředí, posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové úrovně životního prostředí v dané lokalitě 
nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a charakter ovlivnění prostředí bude nízký a lokální. 

V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky životního prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti.  
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Tabulka: Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 

Vlivy Velikost 
vlivu 

Přijaté riziko Poznámka 

vlivy na obyvatelstvo 4 podprůměrné bez postižitelných důsledků na veřejné 
zdraví 

vlivy na ovzduší a klima 4 podprůměrné není předpokládáno navýšení situací 
s překračováním platných limitů 

vlivy na hlukovou situaci 4 podprůměrné bez významného ovlivnění hlukové 
zátěže 

vlivy na povrchové a podzemní vody 4 podprůměrné bez významného ovlivnění 

vlivy na půdu 3-4 průměrné až 
podprůměrné 

dojde k záboru zemědělské půdy 
v souladu s ÚP 

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 5 nulové bez významného ovlivnění 

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 3-4 průměrné až 
podprůměrné 

vlastní areál bez významného ovlivnění, 
související infrastruktura přijatelná za 
níže uvedených podmínek 

vlivy na krajinný ráz 4 podprůměrné bez významného ovlivnění 

vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 5 nulové bez vlivu 

vliv na dopravu 4 podprůměrné neohrožuje funkci dopravy na přilehlých 
komunikacích 

vliv na rozvoj infrastruktury 5 nulové navrhovaný záměr nemá vliv 

vliv na rekreační kvalitu území 5 nulové bez vlivu 

Pozn.: velikost vlivu 1 – likvidace, zásadní ohrožení funkce; 5 – bez reálného vlivu 

Vlivy přesahující státní hranice 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.III. 
CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH 

HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, doprava nebezpečného zboží 
nebude prováděna. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

V areálu obchodní centra nebude nakládáno s nebezpečnými látkami. Rizika pro kvalitu vod a horninového 
prostředí souvisí výhradně s dopravou, která bude na území nově přivedena. Odpovídají běžným rizikům 
silničního provozu s tím, že území nebude užíváno nákladní dopravou nebezpečných látek. 

Z hlediska ohrožení toku nebo horninového prostředí přichází v úvahu havarijní únik ropných látek na 
zpevněné plochy v objemu max. jedné nádrže nákladního automobilu (prvé stovky litrů). Takový únik bude 
zachycen nejpozději v zařízení odlučovače ropných látek. 

Případný únik mimo zpevněné plochy nepředstavuje bezprostřední ohrožení kvality povrchových nebo 
podzemních vod. Látky uniklé na volný terén budou zachyceny přípovrchovými vrstvami půdy a vegetací, 
mimořádný stav je spolehlivě řešitelný standardním sanačním zásahem. Nezjištěný únik není s ohledem na 
způsob řešení dopravních nehod předpokládán. 

Charakter případné havárie a pravděpodobnost jejího vzniku jsou dány charakterem prováděných činností 
spojených s posuzovaným záměrem. 
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Havárie z důvodu předmětu činnosti   

V rámci provozu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami a přípravky ve smyslu definice zákona č. 
157/1998 Sb., v platném znění (chemické látky). Na provoz není uplatňován zákon č. 59/2006 Sb., o 
prevenci závažných havárií.  

Provoz neobsahuje činnosti, u kterých lze indikovat zvýšené riziko požáru či výbuchu.  

Riziko havárie s dopadem do životního prostředí je u posuzovaného záměru velmi nízké až nulové. Záměr 
není zdrojem žádných odpadních vod nebo odpadů, jejichž únik by znamenal znečištění nebo poškození 
životního prostředí. 

Havárie z důvodů přerušení dodávky energie 

Výpadek dodávky elektrické energie by měl vliv na provoz technologických zařízení. Vzhledem k charakteru 
záměru nejde o zásadní problém s možnými důsledky na životní prostředí. V případě výpadku dojde 
k náběhu záložních zdrojů tak, aby byl umožněn nouzový provoz centra bez ohrožení bezpečnosti osob.  

Požár 

Záměr není charakterizován zvýšeným požárním rizikem. 

Dopravní nehody 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje ani absolutně ani v relativním srovnání se stávajícím stavem 
významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními 
důsledky. Rizika jsou omezena na běžně přijímaná rizika pozemní dopravy. 

Živelní pohroma 

Záměr není pro případné živelní pohromy (povodeň, záplavy, zemětřesení atd.) rizikový z hlediska možných 
dopadů na životní prostředí. 

Zvýšená rizika v průběhu výstavby 

Vlastní stavební činnost nepředpokládá použití mimořádných postupů ani materiálů, které by vyžadovaly 
zvláštní postupy a opatření. Není tedy dán předpoklad ke zvýšenému riziku vzniku havárií nebo mimořádných 
stavů. Pro stavební stroje a zařízení musí platit obecné zásady stavu a údržby zařízení.  

Souhrn 

Realizace posuzovaného záměru nebude mít za následek zvýšení environmentálních rizik při možných 
haváriích a nestandardních stavech. Rizika běžného charakteru jsou zvládnutelná obvyklými technickými a 
organizačními opatřeními.  

Pozornost je třeba věnovat zejména etapě výstavby a v rámci následných fází přípravy záměru zpracovat 
potřebné podklady pro řešení případných havarijních stavů. 

D.IV. 
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů 
a povolovacích rozhodnutí. V následujícím textu jsou uvedena opatření vycházející jak z platných právních 
předpisů, tak z již vydaných povolujících rozhodnutí a souhlasů vztahujících se k posuzovanému záměru. 

� Stavba bude navržena a provedena s ohledem na geologické a hydrogeologické poměry na území 
stavby a v souladu se závěry provedeného IH a HG průzkumu. 

� Odvádění srážkových vod formou zasakování do podloží bude navrženo a realizováno v souladu se 
závěry provedeného hydrogeologického průzkumu. Konkrétní řešení zasakovacího systému bude 
zpracováno v rámci navazujících stupňů projektové přípravy záměru. 
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� Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou vedeny přes odlučovač (odlučovače) 
ropných látek. Havarijní odlučovač ropných látek, který bude odstraňovat ze srážkových vod případné 
závadné látky bude použit třídy I, navržený dle ČSN EN 858-2 na jednoletý déšť a hodnotu 5 mg/l C10-
C40. 

� Splaškové odpadní vody z areálu budou svedeny do veřejné kanalizace; odpadní vody z přípravy 
jídel budou před zaústěním do kanalizace vedeny přes odlučovač tuků. Do splaškové kanalizace 
mohou být vypouštěny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v kanalizačním řádu města Břeclav, 
schváleném MÚ Břeclav, OŽP, pod MUBR 14047/2010 ze dne 12.4.2010. 

� Provoz odlučovače tuků i odlučovače ropných látek bude řízen podle provozního řádu, který bude 
předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

� Při zimní údržbě parkoviště, příjezdních komunikací a zpevněných ploch nebude používán chemický 
materiál. 

� Stavba bude realizována tak, aby bylo eliminováno riziko zaplavení objektu v případě vzniku 
povodňové situace. Objekt bude navržen jako nepodsklepený s kótou podlahy 1. NP nad 
bezpečnou úrovní záplavy (160,00 m n.n.). 

� Pro období výstavby i následný provoz stavby bude vypracován povodňový plán. 

� Při provádění stavby musí být dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena 
kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě. 

� Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, zejména pak 
k soustředěnému odtoku dešťových vod na cizí pozemky. 

� V případě povodňové situace stavebník, popř. provozovatel obchodního centra nebude zatěžovat 
záchranný integrovaný systém (vyvážení zboží apod.). 

� V případě povodňové situace stavebník, popř. provozovatel obchodního centra zajistí potřebnou 
evakuaci zákazníků. 

� Budou respektována upozornění a doporučení z vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno, pod zn.: 
PM051288/2010-203/Je ze dne 22.11.2010: 

− při stavbě je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod zejména 
úkapy, či úniky ropných látek z dopravních a stavebních mechanizmů; 

− přebytečná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu; 

− navrhovaným systémem vsakování mohou být likvidovány pouze neznečištěné dešťové vody; 

− v dalším stupni projektové dokumentace bude vsakovací zařízení popsáno jednoznačně, nikoli 
alternativně; 

− s odpady při stavbě a následném provozu OC HOBBY bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou; 

− stavbou nebudou dotčeny pozemky státu, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.; 

− projektová dokumentace pro stavební řízení, ve které budou zohledněna výše uvedená upozornění, 
bude Povodí Moravy, s.p. předložena k posouzení. 

� Dopravní řešení bude respektovat platné znění Územního plánu SO Břeclav, změny č. 7. Lokalita č. 
7.01 J – dopravní obsluha je charakterizována jako cyklistická stezka po komunikaci. 

� Při výstavbě nesmí být dotčen žádný z okolních prvků ochrany přírody - lesní pozemky, vodní 
toky a nádrže, území soustavy Natura 2000 a další prvky ochrany přírody a krajiny (s výjimkou stavebně 
nezbytných a vymezených zásahů pro trasy inženýrských sítí). 

� Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby a trasy inženýrských sítí musí zůstat nedotčeny – 
nekácet a nepoškozovat dřeviny, neskladovat zde materiál, neprojíždět technikou atd. 
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� V rámci záměru nebude prováděno kácení vzrostlých dřevin mimo místa nezbytně nutná pro vybudování 
dopravní a technické infrastruktury. Rozsah kácení dřevin minimalizovat s ohledem na následující 
požadavky: 

− západní až jihozápadní hranice - kácení omezit na nezbytnou míru v prostoru dopravního propojení; 

− východní až severovýchodní hranice - kácení omezit na nezbytné prostupy sítí apod., veškeré 
prostupy pokud možno koncentrovat do jednoho místa. 

� Kácení dřevin je třeba provádět až po přesném vytýčení stavby v terénu, aby nedošlo ke zbytečné 
likvidaci dřevin (týká se zejména dopravního napojení a inženýrských sítí), a co nejpozději před 
zahájením zemních prací. Je nutno chránit zejména vzrostlé stromy před poškozením. 

� Při záboru lesních pozemků a při ukládání zemních kabelů zde je nutno se vyhnout kácení vzrostlých 
stromů a sítě je třeba uložit do prostoru bez porostů. 

� Kácení a jiné zásahy do vegetace provádět mimo vegetační období a mimo období hnízdění ptáků. 

� Ponechávané exponované dřeviny je nutné před zahájením stavby vhodně zabezpečit před 
poškozením (bednění kolem kmenů, vytyčení rozsahu kořenového systému). 

� Veškeré práce budou prováděny co možná nejšetrněji vůči prvkům ochrany přírody a krajiny, za 
dodržování všech technologických postupů a předpisů. 

� Z důvodu částečného odclonění stavby i jako eliminace případných negativních vlivů na lokalitu a 
krajinný ráz bude provedena výsadba vzrostlých dřevin (listnatých i jehličnatých) a keřů dle návrhu 
schváleného příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

� Pro výsadby se doporučuje použít vzhledem k blízkosti chráněných území pouze místní autochtonní 
dřeviny (s ohledem na blízkost přírodních lokalit a významných prvků ochrany přírody). Veškeré 
vysazované dřeviny budou splňovat požadavky na minimální výsadbovou velikost podle podmínek 
orgánu ochrany přírody a krajiny. 

� U vysazovaných keřů se doporučuje výsadbová velikost o výšce min. 40 – 60 cm. 

� Výsadba dřevin bude realizována nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby. 

� Všechny druhy živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním apod. Fyzické i právnické 
osoby jsou povinny dbát při provádění jakýchkoliv prací na to, aby nedocházelo ke zraňování 
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky dostupnými 
prostředky - § 5 zákona 114/1992 Sb. Proto je nutné při vlastní stavbě věnovat pozornost výskytu všech 
živočichů a v případě hrozícího usmrcení nebo zranění zajistit jejich přemístění mimo stavbu na vhodné 
stanoviště v blízkosti stavby, v případě nutnosti ve spolupráci s orgánem ochrany přírody, popř. 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny. 

� Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení 
umístěná ve venkovním prostoru (na střeše objektu) budou vybavena protihlukovými 
opatřeními tak, aby akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hygienické limity. 

� Organizace stavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných venkovních prostorů byly 
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. V noční době (mezi 
21:00 až 7:00) bude vyloučena stavební činnost s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava. 

� Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost: 

− omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích, 
− stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných 

úniků s možností ohrožení kvality vod, 
− dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních 

kapalin, 
− účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek. 

� V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum. 
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D.V. 
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VYCHOZÍCH 

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

Ovzduší a klima 

Pro popis stávající úrovně imisní zátěže byly využity údaje z nejbližších měřících stanic imisního monitoringu 
a z Krajského programu snižování emisí Jihomoravského kraje. 

Vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší bylo provedeno na základě výpočtu podle metodiky SYMOS 97 
v rámci rozptylové studie (viz příloha č. 2). 

Voda 

Podkladem pro zpracování této části oznámení byla odborná literatura, výsledky průzkumných prací a 
legislativní zdroje. 

Pro přiblížení objemu ročního odtoku srážek z areálu byly provedeny orientační hydrotechnické výpočty. 

Ovlivnění toku Pivovarský járek bylo posouzeno na základě provedených hydrogeologických průzkumů (viz. 
příloha č. 7). 

Vliv zasakování dešťových vod byl posouzen na základě provedených IH a HG průzkumů a zasakovacích 
zkoušek (viz. příloha č. 8). 

Geofaktory 

Údaje o geologické pozici stavby a o geologické skladbě zájmového území byly čerpány z odborné literatury 
a zpráv o provedených průzkumech. 

Příroda a krajina 

Podkladem pro posouzení vlivů na přírodu a krajinu byly veřejně dostupné zdroje a vlastní průzkumy lokality 
zaměřené na faunu a flóru v dotčeném a zájmovém území. 

Vlivy na krajinný ráz jsou vyhodnoceny v samostatné studii, která je přílohou oznámení (příloha č. 5). 

Doprava 

Při zpracování dopravní části oznámení bylo využito údajů oznamovatele záměru, sčítání dopravy, 
provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (rok 2005) a terénního průzkumu. Dále byla zpracována studie 
dopravního zatížení, kvantifikující vliv záměru na jednotlivé komunikace v dotčeném území (viz příloha č. 6). 

Při zpracování byl použit konzervativní přístup. To znamená, že dopravní nároky záměru byly odhadnuty 
spíše vyšší, tak, aby byly postiženy všechny v úvahu přicházející vlivy v jejich potenciálním maximu. 

Hluk 

Při zpracování hlukové části oznámení bylo využito údajů oznamovatele záměru a zjištění místní situace 
včetně měření hluku (uvedeno v přílohách oznámení). 

Pro posouzení stacionárních zdrojů hluku a dopravního hluku byly provedeny výpočty výhledové hlukové 
zátěže. Výpočty byly provedeny pomocí programu HLUK+, verze 8.26. Použití uvedeného výpočetního 
programu pro posouzení hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika ČR ze 
dne 21. února 1996. 

Vlivy hluku jsou kvantitativně vyhodnoceny v rámci zpracované hlukové studie (příloha č. 3). 
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D.VI. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborném odhadu vycházejícím 
z předpokladů uvedených v dokumentaci, z charakteru zájmového území a dostupných odborných informací. 

V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk, 
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožnily 
jednoznačnou formulaci závěrů.  

Charakter záměru (obchodní centrum) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování 
životního prostředí, ani nedává předpoklady k negativním dopadům na veřejné zdraví.  

Nedostatky a neurčitosti ve znalostech, které by omezovaly platnost či formulaci příslušných závěrů 
z hlediska vlivů na životní prostředí, nebyly u posuzovaného záměru identifikovány. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

E.I. 
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY 

Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané vymezenou plochou staveniště a dotčenými pozemky. 
Vzhledem k výběru lokality a souladu se záměry platného územního plánu nebylo umístění stavby řešeno ve 
více variantách. 

Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. 

E.II. 
POROVNÁNÍ VARIANT 

Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, 
představující nerealizaci stavby.  

Nulová varianta, která v zásadě odpovídá zachování současného stavu, je hodnocena jako varianta 
srovnávací. 

Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad 
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných 
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný 
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován. 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané 
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a 
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska 
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako 
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů. 

Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za 
přijatelný způsob využití území. 
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ČÁST F 
(ZÁVĚR) 

Předložené oznámení se zabývá hodnocením vlivů záměru „OC HOBBY, k.ú. Břeclav" na životní prostředí. 

Předkládaný záměr představuje nové obchodní centrum zaměřené na oblast potřeb pro stavebníky, kutily, 
zahrádkáře a řemeslníky, označované anglickou zkratkou DIY (Do It Yourself - udělej si sám). Konkrétní 
sortiment zboží je pak zaměřen na kutilství, dům a byt, zvířectvo, zahradu a rostliny. 

Součástí záměru je rovněž vybudování navazující technické infrastruktury – dopravní napojení a inženýrské 
sítě. 

Záměr je posuzován v jedné územní variantě a v jedné variantě technického řešení záměru. Návrh vyplývá 
jednak z možností daných územním plánem a jednak ze zadání oznamovatele.  

Realizace záměru nevyvolá významné negativní důsledky na životní prostředí. Vlivy realizace OC HOBBY na 
jednotlivé složky a faktory životního prostředí lze hodnotit souhrnně jako nízké a málo významné, vyjímečně 
jako střední velikosti.  

Záměr není charakterizován významnějšími důsledky na veřejné zdraví. Zdravotní rizika plynoucí z realizace 
záměru jsou hodnocena jako velmi nízká až zanedbatelná. Rovněž v ostatních oblastech jsou důsledky 
realizace záměru v mezích platných norem a předpisů a není očekáváno nadlimitní působení v žádném 
z hodnocených faktorů životního prostředí. 

Žádný ze specifikovaných vlivů není kritický a natolik významný, že by vylučoval realizaci záměru.  

Umístění záměru lze označit za akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivých složek životního prostředí v 
zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové ekologické zátěže území. 

Charakter záměru vyžaduje řadu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí, která vycházejí 
jak z obecně platných právních předpisů, tak z konkrétní situace stavby a dotčené lokality. 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje ani absolutně, ani v relativním srovnání se stávajícím stavem, 
významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními 
důsledky. Rizika jsou omezena na běžně přijímaná rizika stavebních činností a automobilové dopravy. 

Během zpracování oznámení nebyly zjištěny skutečnosti, které by vylučovaly jeho realizaci. Souhrnně lze 
konstatovat: 

→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné. 

→ Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí. 

Závěry oznámení nepřinášejí významné argumenty proti jeho realizaci v navrženém technickém řešení. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví lze s realizací záměru „OC HOBBY, k.ú. Břeclav" 
souhlasit při respektování opatření navržených ke snížení či vyloučení negativních vlivů na životní prostředí. 

Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných v oznámení. Pokud by 
v průběhu další přípravy záměru nebo při jeho realizaci došlo ke změně vstupních parametrů nebo se 
objevily odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo by vhodné tyto závěry aktualizovat s ohledem na 
nové poznatky a informace. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

G.I. 
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ 

Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto 
oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o 
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné 
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode 
dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí 
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad. 

G.II. 
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU 

Záměrem investora je vybudovat v území moderní obchodní areál a doplnit tak chybějící služby a sortiment 
ve městě. 

Název záměru: OC HOBBY, k.ú. Břeclav 

Oznamovatel: QINN INVEST s.r.o., Mánesova 4757, 430 01 Chomutov 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, je následující: 

kategorie: II 
bod: 10.6 
název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 

nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

sloupec: B 

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo 
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a 
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na 
životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Základní kapacitní údaje: 
plocha řešeného území       16 489 m2 

z toho: zastavěná plocha (objekt)    4 285 m2 

ostatní zpevněné plochy     10 135 m2 
plocha zeleně      2 069 m2 
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prodejní plocha         3 518 (3 125 + 393) m2   
počet parkovacích míst (celkem)      212 stání pro OA 

z toho : parkoviště pro zákazníky     202 stání pro OA 
  parkoviště pro zaměstnance    10 stání pro OA 

Záměr je situován v k.ú. Břeclav.  

Kraj:   Jihomoravský 
Obec:   město Břeclav 
Katastrální území: Břeclav (613684) 

Plocha určená k zástavbě se nachází na západním okraji města Břeclav. Jedná se o plochu nezastavěnou, 
ležící při komunikaci I/55 ve směru na Poštornou, podél třídy 1. máje. 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.). 

Obrázek: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záměrem investora je vybudovat v této části města moderní obchodní areál nabízející rozsáhlý sortiment 
zboží a doplnit chybějící nabídku služeb. Nabízený sortiment bude zahrnovat: 

- autodoplňky, 
- bytové doplňky, 
- baterie, 
- domácí potřeby, 
- drogerie, 
- dřevo a instalační materiál, 
- spojovací materiál, 
- potraviny (balené) a nápoje – doplňkový prodej, 
- dekorační doplňky, 
- barvy, laky a příslušenství, 
- staviva, 
- zahradnické potřeby, 
- petshop. 

Výstavbou a provozem dojde k rozšíření stávající obchodní sítě, sítě služeb města i vzniku nových pracovních 
příležitostí pro místní obyvatele. 
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Navrhovaná lokalita byla vybrána s ohledem na: 

- dostupnost pozemků,  

- další možný rozvoj výstavby v daném území v souladu s územním plánem, 

- blízkost centra města,   

- dostupnost pro potenciální zákazníky z Břeclavi a okolí (pěší i motorizované) 

- a dobré napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu. 

Ze západu navazuje na řešenou lokalitu pruh vzrostlé zeleně a rybník Včelínek, z východu pak příkop – lesní 
kanál (Pivovarský járek). 

Hlavní příjezd do areálu pro návštěvníky i zásobování je navržen z třídy 1. máje. 

V sousedství plánované lokality se nachází benzínová stanice AGIP, Penny market a dále na východ 
supermarket BILLA. Inženýrské sítě (voda, plyn, kabelové rozvody) probíhají v blízkosti areálu. 

Zásady urbanistického řešení  

Záměrem funkčního využití pozemku je výstavba obchodního areálu, který svým charakterem doplní 
obchodní síť města. Zvolené území má vhodnou polohu vůči centru města, je snadno přístupné pro pěší a 
motorizované návštěvníky. Umožňuje vybudování dostatečného počtu parkovacích míst. 

Navržený objekt OC HOBBY je svým výrazem a architekturou srovnatelný se zástavbou, která v této lokalitě 
existuje. Jedná se o komerční objekty Penny, Billa, Green park, čerpací stanice Agip, motoprodejna Opel, 
výrobní podnik Rozsypal a velkoprodejna Lidl. 

Obsah a architektonický výraz řešeného objektu je determinován již existující zástavbou, se kterou není v  
rozporu.  

Zásady architektonicko-stavebního řešení  

Projektované stavby OC HOBBY mají jednoduchý tvar i vzhled. Hlavní akcent je kladen na vstupní 
prostory tvořené dominujícími prosvětlenými skleněnými plochami. Je nutno klást důraz na provedení 
veškerých detailů. 

Hlavní nosná konstrukce objektů je tvořena betonovým skeletem. Plochá střecha bude mít foliovou 
hydroizolační vrstvu. Opláštění bude sendvičové konstrukce, tepelná izolace z minerální vlny. Fasády budou 
barevné. 

Zásady technického řešení stavby 

Terénní úpravy (SO – 01) 

Příprava území spočívá v provedení zemních prací, vedoucích k vytvoření upravených ploch pod stavebním 
objektem i pod příslušnou částí dopravních ploch místní komunikace, komunikací, parkoviště a zásobovacího 
dvora. 

Úprava třídy 1. máje (SO-02) 

Objekt silnice I/55 (SO-02.1) řeší úpravu stávající světelně řízené stykové křižovatky tř. 1. máje – 
I/55 a místní komunikace ul. U Nemocnice, která představuje změnu na průsečnou světelně řízenou 
křižovatku. Ve směru do centra jsou navrženy samostatné pruhy pro levé i pravé odbočení, ve směru od 
centra je doplněn samostatný pruh pro pravé odbočení a jednosměrné pruhy pro cyklisty jsou ponechány 
v původní trase a v hlavním dopravním prostoru. 

Objekt světelné signalizační zařízení (SO-02.2) řeší umístění stožárů a jejich vybavení návěstidly (viz 
situace stavby).  

Objekt napojení k rybníku Včelínek (SO-02.3) je navržen v souladu s ÚPD města Břeclav. 

Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy (SO-03) 

Tento stavební objekt tvoří dopravní plochy, zajišťující příjezd a obsluhu parkovacích stání a jejich napojení 
na místní veřejnou komunikaci a manipulační zpevněná plocha zásobovacího dvora.  
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Na parkovišti OC HOBBY je navrženo 202 parkovacích stání pro zákazníky a v prostoru zásobovacího dvora je 
navrženo 10 parkovacích stání pro zaměstnance. Dle ČSN 73 6110 je požadovaný počet parkovacích stání 
celkem 90, navržený počet vyhovuje požadavkům normy. 

Sadové úpravy (SO-03.1) 

Návrh sadových úprav vychází ze základních požadavků na funkci zeleně v areálu OC HOBBY: snadná 
následná údržba při respektování rozhledových parametrů komunikací, průběhu inženýrských sítí i požadavků 
na viditelnost důležitých prvků areálu. V návrhu jsou respektovány požadavky příslušného orgánu ochrany 
přírody a krajiny. 

Samotná zatravněná plocha činí cca 2765,5 m2. Celkově bude vysázeno 34 stromů středního a menšího 
vzrůstu a 358 středních a vyšších keřů. 

Objekt Obchodního centra HOBBY (SO-04) 

Dispoziční uspořádání objektu vychází z obchodních a provozních potřeb. Objekt je částečně 
dvoupodlažní. V patře se nacházejí kancelářské prostory, prostory pro elektrozařízení a sociální zázemí pro 
zaměstnance. U hlavního vstupu do objektu je umístěn buňkový stánek s občerstvením. Objekt je částečně 
patrový, nepodsklepený, nosnou konstrukci tvoří betonový skelet. 

Úroveň podlahy objektu se předpokládá na kótě 160,00 m n.m. 

Informační označení cíle Obchodního centra HOBBY (SO-05) bude umístěno na dobře viditelném místě u 
vjezdu do areálu. Tvoří jej dvě ocelové roury (stojky) a panel o velikosti 3 x 3 m, jehož konstrukce je 
hliníková s průsvitnou napnutou tkaninou. 

Nádrž SHZ (SO-06) 

Nádrž stabilního hasicího zařízení je umístěna u zásobovacího dvora objektu Obchodního centra HOBBY. 
Zajišťuje nutnou zásobu požární vody pro činnost sprinklerového hasicího zařízení, neboť vodovodní řad 
neumožňuje odběr vody v potřebném množství. Užitečný objem nádrže 370 – 430 m3 (SHZ) + 45 m3 (PO). 

Vodovod (SO-07) 

Objekt bude napojen na stávající vodovod LT 250 mm, který je veden kolem objektu v zeleném pásu podél 
komunikace na tř. 1. máje. Je navržena přípojka  z trubek PE 160 x 14,6 mm v délce 9 m. Na potrubí bude 
provedena vodoměrná šachta.  

Dešťová kanalizace (SO-08) 

Dešťové vody ze střechy objektu  a z parkoviště budou zasakovány do stávajícího terénu tak, aby v lokalitě 
nedošlo ke změně hydrogeologických poměrů. Dešťové vody z parkoviště budou odváděny přes odlučovač 
lehkých kapalin. Na území navrhovaného areálu byl proveden inženýrskogeologický průzkum, který 
doporučuje řešit odvod dešťových vod vsakovacím objektem. 

Splašková kanalizace (SO-09) 

Splaškové vody z objektu OC HOBBY budou odváděny splaškovou kanalizací do veřejné splaškové kanalizace 
a dále na ČOV. 

STL plynovod (SO-10) 

Navrhovaný STL plynovod, který bude zásobovat OC HOBBY, bude napojen na stávající STL plynovod (ocel 
DN 200), který vede podél chodníku ulice v zeleném pruhu  na straně areálu. Nová přípojka plynovodu bude 
z trubek PE 63 x 5,8 mm v délce cca 108 m. 

Přípojka VN a trafostanice objektu Obchodního centra HOBBY Břeclav (SO-11) 

Pro novu odběratelskou trafostanici bude nutno vybudovat nový přívod VN. Jedná se o rozšíření stávající 
distribuční soustavy VN 22kV.  

Pro nový objekt bude nutno vybudovat novou odběratelskou trafostanici o předpokládaném výkonu do 630 
kVA. Je uvažována betonová kiosková bezobslužná trafostanice.  
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Přípojka slaboproudu (SO-12) 

V lokalitě výstavby obchodního areálu jsou situovány zemní (optické i metalické) i vzdušné (mikrovlnné 
radioreléové) sítě elektronických komunikací.  

Úprava stávajících sítí (SO-13) 

Do tohoto objektu jsou zahrnuty veškeré nutné úpravy stávajících sítí. 

Venkovní osvětlení (SO-14) 

Předmětem tohoto stavebního objektu je venkovní osvětlení parkoviště, příjezdové komunikace a 
zásobovacího dvora.  

Venkovní osvětlení mimo areál (SO-15) 

Osvětlení podél místní komunikace bude zajištěno 5 tělesy VO  typu Siteco s halogenidovou výbojkou na 10 
m vysokých ocelových pozinkovaných stožárech. Osvětlení bude na obou  koncích napojeno na městský 
rozvod veřejného osvětlení města Břeclav (u marketu BILLA a u průsečné křižovatky tř. 1. máje a U 
nemocnice). 

Opěrné stěny (SO-16) 

Vzhledem k velkému výškovému rozdílu staveniště jsou navrženy v některých úsecích podél lesního kanálu v 
majetku pana Výmyslického čís. parc. 3758/1 a podél sjezdu nové místní komunikace z silnice I/55 opěrné 
stěny v délce cca 154,0 m. 

Dopravní řešení stavby 

Stavba OC Hobby Břeclav je navržena na západním okraji katastru města Břeclavi, na pozemcích při silnici 
I/55 směrem na Poštornou, podél třídy 1. máje, která je hlavní městskou sběrnou komunikaci a zároveň je 
průtahem silnice I/55 městem Břeclav. Na ni bude záměr dopravně napojen. Její stavebně technický stav je 
vyhovující. Po této komunikaci bude veden příjezd a odjezd návštěvníků i zásobování. Dopravní obsluha 
záměru má charakter osobní dopravy (zákaznická doprava) resp. dopravy nákladní (zásobování). 

Záměr se nachází v docházkové vzdálenosti k obytné zástavbě města, svým řešením vytváří podmínky pro 
využití hromadné, pěší i cyklistické dopravy. 

Stávající veřejná hromadná doprava vedená třídou 1. máje má zastávku ve směru do centra před stávající 
křižovatkou s ul. U Nemocnice a ve směru z centra u supermarketu Billa. 

Doprava uvnitř areálu - pro dopravní obsluhu areálu je navržena místní komunikace navazující na stávající 
komunikaci I/55 na třídě 1. máje (jižně) a dále je výhledově umožněno napojení na stávající místní 
komunikaci ul. Pod Zámkem (východně). Z této komunikace budou odbočovat vnitřní obslužné dopravní 
plochy, zajišťující příjezd a obsluhu parkovacích stání a manipulační zpevněnou plochu zásobovacího dvora.  

Řešení dopravy v klidu – je navrženo 202 parkovacích stání pro zákazníky: 192 běžných, 8 pro zdravotně 
postižené osoby a 2 pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 10 parkovacích stání pro zaměstnance je 
situováno v prostoru zásobovacího dvora. 

U zákaznické dopravy je uvažováno s průměrným obratem 6 osobních vozidel na parkovací místo a den, což 
představuje: 6 x 202 = cca 1212 příjezdů + 1212 odjezdů za den. U zásobování je uvažováno s cca 14 
příjezdy a 14 odjezdy za den (cca 30% těžkých a středních nákladních a 70% lehkých nákladních vozidel).  

Popis technologie a výrobního programu    

Navrhovaný objekt má nevýrobní charakter.  

Záměrem investora je vybudovat v této části města moderní obchodní areál nabízející rozsáhlý sortiment 
zboží a doplnit tak chybějící nabídku služeb. OC HOBBY bude obchodní centrum s obchodní pasáží ve tvaru 
písmene T pro maloobchodní prodej nepotravinářského zboží a doplňkový prodej balených potravin a 
nápojů, se širokým sortimentem zboží zaměřeným na oblast potřeb pro stavebníky, kutily, zahrádkáře a 
řemeslníky, označované anglickou zkratkou DIY (Do It Yourself - udělej si sám).  Nabízený sortiment bude 
zahrnovat: autodoplňky, bytové doplňky, baterie, domácí potřeby, drogerie, dřevo a instalační materiál, 
spojovací materiál, dekorační doplňky, barvy, laky a příslušenství, staviva, zahradnické potřeby a petshop. 
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Kromě širokého sortimentu z tohoto oboru bude nabízet proškolený personál i odborné poradenství, které 
v mnoha obdobných prodejnách chybí. Předpokládá se i rozsáhlá nabídka souvisejících služeb (pila, půjčovna 
techniky, atd.). 

Celková prodejní plocha představuje 3 518 m2. 

Předpokládaný počet zaměstnanců je 50 osob, z toho 1/3 mužů a 2/3 žen. 

Provozní doba je plánována nepřetržitá: pondělí až neděle od 8,00 do 22,00 hodin. 

Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.). 

Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z územně plánovací dokumentace je uvedeno v příloze č. 
10 (Doklady): 

Městský úřad Břeclav, Odbor stavebního řádu a územního plánování, č.j.: MUBR S: 2010 OSÚ/330-Sl. ze 
dne 30.3.2010, č.j. MUBR: 38616/2010/Sl ze dne 2.6.2010: 

„…záměr výstavby Obchodního centra HOBBY při třídě 1. máje Břeclav, na pozemcích parc.č. 428/31, 
428/29, 428/30, 428/15 a 428/10 v k.ú. Břeclav je v souladu územním plánem města Břeclav.“ 

„ … opravujeme parc. č. 428/15 v k.ú. Břeclav, uvedenou ve vyjádření ze dne 30.3.2010 na parc. č. 428/35 
v k.ú. Břeclav.“ 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 10 
(Doklady): 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 155566/2009 ze dne 25.11.2009: 

„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou navrhovanou evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast.“ 
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G.III. 
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a 
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a 
dopravní situaci a kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto 
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí. Jejich popis je uveden v části C tohoto oznámení. 

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že vlivy na jednotlivé složky prostředí lze hodnotit jako 
nízké až střední, přičemž navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké. Výstupy do 
životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a nepovedou ke 
znečišťování nebo poškozování životního prostředí. Významnější důsledky tedy generuje vlastní umístění a 
realizace záměru, než jeho následný provoz. 

Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře 
(tj. v míře, která by způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly 
samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů. 

Z provedeného rozboru vyplývá celkově zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních 
vlivů nebo rizik vlastním záměrem. 

Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké. Provoz obchodního centra nebude 
příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby. 

Navržené umístění, stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové 
ochrany. Provoz obchodního centra není z hlediska hluku významný, navýšení hlukové zátěže vlivem 
realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké. 

Vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. 
Záměr nepovede ke změnám hydrologických charakteristik vodních toků, změny hydrogeologických 
podmínek vyvolané zasakováním srážkových vod lze hodnotit jako nízké až velmi nízké. 

Významné dopady na kvalitu podzemních nebo povrchových vod nejsou v souvislosti s navrženým 
záměrem očekávány. Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo léčivých zdrojů vod nelze předpokládat. 

Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na kvalitu 
horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány. 

Vliv na půdu lze hodnotit jako střední, dotčené pozemky jsou zařazeny do II. třídy ochrany půdy. 
S ohledem na platné územněplánovací podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné. 

V malém rozsahu 151 m2 dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se o pozemky 
podél komunikace I/55, které dnes již svou funkci lesa neplní. 

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze souhrnně hodnotit jako střední a za podmínek uvedených v 
návrhu opatření lze vlivy na faunu a flóru považovat za akceptovatelné.  

Uvažovaná stavba je novou výstavbou na okraji zastavěného území města Břeclavi, v sousedství 
zachovaných přírodních prvků (např. evropsky významné lokality, ptačí oblast, ÚSES, přírodní park, VKP ze 
zákona, atd.). 

Realizace záměru obchodního centra nebude mít významné negativní vlivy na živočichy ani rostliny. Na 
lokalitě nejsou registrovány žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jejichž jedinci či společenstva 
by záměrem mohli být zasaženi. Jako akceptovatelné se jeví vykácení 40 ks vzrostlých stromů a cca 2000 m2 
keřů a náletové zeleně menších dimenzí kolem silnice I/55 (ul. tř. 1. máje) a kolem kanálu Pivovarský járek 
na severovýchodní hranici. 

Pokud bude stavba realizována výhradně na zemědělsky obhospodařované ploše, vliv na vegetaci bude 
prakticky zanedbatelný. Záměr předpokládá zachování dřevin na zemním valu při západní hranici areálu 
s výjimkou dvou jedinců v místě dopravního propojení v SZ rohu areálu. V prostoru valu západně od areálu 
je nezbytné zachování vzrostlých a starých stromů, jejichž význam v území je nejen botanický, plní i řadu 
dalších funkcí.  
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V zájmovém území lze předpokládat výskyt řady živočichů, jednak synantropních druhů vyskytujících se 
v okolní zástavbě, ale i druhů okolní lužní krajiny, které sem mohou zavítat. Daná lokalita je pro živočichy 
významná svými dřevinnými lemy prakticky po celém obvodu (ptáci, savci) a dále svým charakterem – velmi 
mokrý, zemědělsky udržovaný pozemek (obojživelníci, ptáci). 

Nutné je zachování vzrostlých dřevin na místě stavby a v jejím okolí (s výjimkou napojení komunikačních tras 
a inženýrských sítí). Vzrostlé dřeviny na místě výstavby a v jejím okolí budou v maximální míře respektovány. 

Pro fázi provozu areálu lze předpokládat jen malý vliv na živé složky přírody. 

Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability. 

Záměr zasahuje do významných krajinných prvků, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: les a údolní niva. Vlivy na tyto prvky nejsou významné a 
neohrožují jejich ekostabilizační  funkci v území. 

Žádný registrovaný významný krajinný prvek není dotčen. 

Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byly předběžně 
vyloučeny stanoviskem KÚ JMK (viz přílohy č. 10). 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako nízké až střední, rozsahem lokální. Realizace záměru 
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, 
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Charakter záměru odpovídá funkci vymezené územním plánem. 
Navržený záměr neovlivní zásadním negativním způsobem krajinný ráz území a nezpůsobí změnu charakteru 
dotčeného krajinného prostoru.  

Architektonické a historické památky v okolí záměru nebudou ovlivněny.  

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto 
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum. 

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu lze hodnotit z hlediska velikosti jako nízké. Výhledové dopravní 
zatížení vyvolané záměrem není pro okolní komunikace významné a neovlivní významně dopravu na těchto 
komunikacích. Intenzita dopravy související se záměrem představuje cca 6 – 8 % celkové dopravy a cca 1% 
nákladní dopravy. Jde o málo významné zatížení, které je v relaci s očekávaným růstem dopravy. 

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina, památky a další faktory) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „OC HOBBY, 
k.ú. Břeclav“ nízké až střední velikosti. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního 
ovlivnění okolního území. 

Souhrnné hodnocení 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr 
hodnotit pro dané území jako únosný. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska 
územního plánování a záměr není v rozporu se záměry platného Územního plánu města Břeclav. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze 
hodnotit jako nízké až střední velikosti bez zásadních negativních dopadů. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení. 

Seznam příloh: 

1. Mapové, obrazové a grafické přílohy 
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000 
1.2. Situace zájmového území 1:25 000 
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000 
1.4. Hydrologická situace 
1.5. Záplavové území Dyje 
1.6. Zákres záměru na podkladu ortofotomapy 
1.7. Fotodokumentace 
1.8. Situace a popis průzkumných vrtů 

2. Rozptylová studie 

3. Hluková studie 

4. Hodnocení zdravotních rizik 

5. Studie vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz 

6. Intenzity dopravy v zájmovém území stavby 

7. Hydrogeologické posouzení možného ovlivnění toku „Pivovarský járek“ vsakováním povrchových vod 
do navržených vsakovacích zařízení OC HOBBY 

8. Zpráva o provedeném hydrogeologickém průzkumu se zaměřením na vsakování povrchových vod do 
geologického prostředí průzkumného území v k.ú. Břeclav, p.č. 428/31, 30, 29, stavba OC HOBBY 

9. Situace stavby 

10. Doklady 
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
- závazné stanovisko příslušného vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách, MÚ Břeclav, OŽP, č.j.: MUBR 78265/2010 ze dne 30.3.2011 
- vyjádření příslušného vodoprávního úřadu podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, MÚ Břeclav, 

OŽP, č.j.: MUBR 73946/2010 ze dne 30.3.2011 
- stanovisko správce povodí podle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, Povodí Moravy, 

s.p., Brno, zn.: PM051288/2010-203/Je ze dne 22.11.2010 
- posouzení ovlivnění odtokových poměrů výstavbou OC HOBBY v Břeclavi, Povodí Moravy, s.p., Brno, 

zn.: PM55958/2011/210/Gi ze dne 3.1.2011 
- závazné stanovisko – souhlas s umístění stavby z hlediska krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona 

č. 114/192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, MÚ Břeclav, OŽP, č.j.: MUBR 17988/2010 ze dne 
14.4.2010 

- autorizace zpracovatele oznámení 
 
 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování 
oznámení, se nacházejí v jeho úvodní části. 
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1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU
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LEGENDA:

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

lokalizace zámìru

výøez ze  základní vodohospodáøské mapy ÈR, mìøítko 1 : 50 000

1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

OC HOBBY, k.ú. Bøeclav



poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR -
- SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství
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lokalizace zámìru

výøez ze situace záplavového území Dyje (Povodí Moravy, 2008)

1.5. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ DYJE

OC HOBBY, k.ú. Bøeclav



Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

1.6. SITUACE NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY
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LEGENDA:

hranice areálu stavby



foto è. 1
pohled na øešené území z jihu;
v popøedí silnice I/55 (ul. Tø. 1 máje)

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

foto è. 2
pohled na øešené území z jihovýchodu;
v popøedí silnice I/55

foto è. 4
pohled na øešení území severovýchodním smìrem;
v pozadí objekt bøeclavského zámku

foto è. 3
pohled na øešené území severozápadním smìrem;
v popøedí silnice I/55

1.7. FOTODOKUMENTACE

OC HOBBY, k.ú. Bøeclav

foto è. 5
pohled na øešené území z jihovýchodu

foto è. 6
pohled na øešené území z jihozápadu;
v pozadí objekt prodejny Penny market



foto è. 7
pohled na ji�ní hranici území pøi silnici I/55;
v pozadí èerpací stanice na ji�ní stranì ulice Tø. 1. máje

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

foto è. 8
pohled na ji�ní stranu øešeného území ze západu
(podél ul. Tø. 1. máje)

foto è. 10
pohled na øešené území ze severu

foto è. 11
pohled na øešené území z jihu;
vlevo porosty podél valu západnì od areálu

foto è. 9
Ulice Tø. 1. máje ji�nì od øešeného území (silnice I/55)

foto è. 12
pohled na øešené území severovýchodním smìrem;
v pozadí objekt bøeclavského zámku s vì�í

1.7. FOTODOKUMENTACE

OC HOBBY, k.ú. Bøeclav



foto è. 13
pohled podél silnice I/55 k jihozápadu;
vpravo plocha navr�eného areálu

(podél ul. Tø. 1. máje)

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

foto è. 14
pohled podél silnice I/55 k severovýchodu;
vlevo døeviny valu smìrem k navrhovanému areálu

(podél ul. Tø. 1. máje)
foto è. 15
Pohled do ulice Pod zámkem z jihu;
v pozadí objekt zámku

foto è. 16
pohled na zarostlý val mezi plochou pro výstavbu
a rybníkem Vèelínek

foto è. 17
pohled na cestu podél rybníka Vèelínek z jihu;
vlevo rybník Vèelínek

foto è. 18
pohled na rybník Vèelínek západnì od øešeného území stavby

1.7. FOTODOKUMENTACE

OC HOBBY, k.ú. Bøeclav
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SITUACE PRŮZKUMNÝCH VRTŮ 

Převzato podle Grűnwald 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GEOLOGICKÉ PROFILY PRŮZKUMNÝCH VRTŮ 

 
název sondy: HGV úroveň terénu: 153,43 m n.m. hloubeno dne: 22. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,3 0,3 hlína jílovitá, písčitá 

0,3 – 3,4 3,1 jíl písčitý 

3,4 – 6,2 2,8 písek se štěrkem 

6,2 – 8,0 1,8 štěrk špatně zrněný kvartér 

8,0 – 9,0 1,0 jí s velmi vysokou plasticitou neogén 

hladina podzemní vody - naražená: 0,8 m . 152,63 m n.m. 

 - ustálená: 0,3 m . 153,13 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 
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název sondy: VJ2 úroveň terénu: 154,27 m n.m. hloubeno dne: 27. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,5 0,5 hlína jílovitá písčitá, tmavě hnědá hlína jílovitá měkká místy tuhá 
organická 

0,5 – 2,1 1,6 jíl písčitý, hnědý jemně písčitý jíl tuhý s rezavými šmouhami či 
polohami velmi jemných písků 

2,1 – 3,5 1,4 písek se štěrkem, rezavý až šedo modrý nestejnozrnný písek 
s křemenými štěrky oválenými středně ulehlý 

3,5 – 6,2 2,7 štěrk špatně zrněný, křemenné štěrky oválené s nestejnozrnným 
pískem, ulehlé, do velikosti až 10 cm 

6,2 – 7,8 1,6 písek hlinitý se štěrkem, šedé hlinité nestejnozrnné písky 
s kontaminací oválených křemenných štěrků do velikosti 3 – 5 cm, 
středně ulehlé kvartér 

7,8 – 9,0 2,2 jíl s velmi vysokou plasticitou, šedé lupenité jíly pevné s polohami 
vápna a drcených lupínků sádrovce, místně rezavé šmouhy velmi 
jemných písků neogén 

hladina podzemní vody - naražená: 1,2 m . 153,07 m n.m. 

 - ustálená: 0,6 m . 153,67 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 

 

 
název sondy: VJ3 úroveň terénu: 153,85 m n.m. hloubeno dne: 27. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,3 0,3 hlína jílovitá písčitá, tmavě hnědá organická hlína pevná jílovitá 

0,3 – 3,4 3,1 jíl písčitý, šedohnědý jemně písčitý jíl s rezavými šmouhami tuhý 

3,4 – 6,2 2,8 písek se štěrkem, šedo rezavý nestejnozrnný písek se štěrkem do 
6 cm, štěrky oválené, většinou křemenné 

6,2 – 8,0 1,8 štěrk špatně zrněný, oválený štěrk do 10 cm, křemenný s pískem 
nestejnozrnným ulehlý kvartér 

8,0 – 9,0 1,0 jíl s velmi vysokou plasticitou, šedý lupenitý jíl pevný s polohami 
vápna a drcených lupínků sádrovce, jemně rezavo písčitý ve 
šmouhách neogén 

hladina podzemní vody - naražená: 0,5 m . 153,35 m n.m. 

 - ustálená: 0,3 m . 153,55 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 
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název sondy: VJ4 úroveň terénu: 152,89 m n.m. hloubeno dne: 27. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,4 0,4 hlína jílovitá písčitá, tmavě hnědá jemně písčitá hlína pevná až tuhá, 
jílovitá 

0,4 – 1,7 1,3 jíl písčitý, hnědý rezavo šmouhovaný jíl tuhý, písčitý s organickou 
hmotou 

1,7 – 6,5 4,8 písek se štěrkem, nestejnozrnný písek šedo rezavý středně ulehlý se 
štěrky převážně křemenné 

6,5 – 8,0 1,5 štěrk špatně zrněný, křemenné štěrky do velikosti 10 cm oválené 
s nestejnozrnným pískem kvartér 

8,0 – 9,0 1,0 jíl s velmi vysokou plasticitou, šedé jíly pevné lupenité s polohami 
vápna a drcenými lupínky sádrovců, a s polohami rezavých šmouh, 
velmi jemných písků neogén 

hladina podzemní vody - naražená: 0,7 m . 152,19 m n.m. 

 - ustálená: 0,5 m . 152,39 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 

 

 
název sondy: VJ5 úroveň terénu: 154,43 m n.m. hloubeno dne: 26. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,6 0,6 hlína jílovitá písčitá, tmavě hnědá hlína jílovitá tuhá jemně písčitá 
s organickou příměsí 

0,6 – 2,0 1,4 jíl písčitý, hnědý jíl silně jemně písčitý tuhý rezavo šmouhovaný 
s plovoucím drobným štěrkem křemenným 

2,0 – 2,5 0,5 písek se štěrkem, nestejnozrnný písek s ováleným štěrkem převážně 
křemenným středně ulehlý kvartér 

hladina podzemní vody - naražená: 1,2 m . 153,23 m n.m. 

 - ustálená: 0,4 m . 154,03 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 

 

 
název sondy: VJ7 úroveň terénu: 153,61 m n.m. hloubeno dne: 26. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,5 0,5 hlína jílovitá písčitá, tmavě hnědá hlína jílovitá pevná jemně písčitá 
s organickou příměsí 

0,6 – 2,0 1,5 jíl písčitý, hnědý aluviální  jíl rezavě šmouhovaný, jemně písčitý tuhý 

2,0 – 2,5 0,5 písek se štěrkem, rezavé až šedo rezavé nestejnozrnné písky 
s oválenými křemennými štěrky do 6 cm středně ulehlé kvartér 

hladina podzemní vody - naražená: 1,2 m . 152,41 m n.m. 

 - ustálená: 0,5 m . 153,11 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 
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název sondy: VJ8 úroveň terénu: 153,78 m n.m. hloubeno dne: 26. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,5 0,5 hlína jílovitá písčitá, tmavě hnědá hlína jílovitá jemně písčitá 
organická pevná 

0,6 – 2,0 1,5 jíl písčitý, hnědý jíl silně jemně písčitý tuhý rezavo šmouhovaný 
s plovoucím drobným štěrkem středně ulehlý 

2,0 – 2,5 0,5 písek se štěrkem, šedo rezavý nestejnozrnný písek středně ulehlý 
s křemennými štěrky oválenými kvartér 

hladina podzemní vody - naražená: 1,4 m . 152,38 m n.m. 

 - ustálená: 0,5 m . 153,28 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 

 

 
název sondy: VJ9 úroveň terénu: 155,95 m n.m. hloubeno dne: 26. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,3 0,3 hlína jílovitá písčitá, tmavě hnědá hlína jílovitá pevná jemně písčitá  

0,3 – 1,9 1,6 jíl písčitý, hnědý jíl jemně písčitý tuhý místy rezavo šmouhovaný 
aluviální 

1,9 – 2,5 0,6 písek se štěrkem kvartér 

hladina podzemní vody - naražená: 1,7 m . 154,25 m n.m. 

 - ustálená: 0,8 m . 155,15 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 

 

 
název sondy: VJ11 úroveň terénu: 153,67 m n.m. hloubeno dne: 26. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,6 0,6 hlína jílovitá písčitá, tmavě hnědá hlína jemně písčitá s organickou 
příměsí tuhá 

0,6 – 2,1 1,5 jíl písčitý, hnědý silně jemně písčitý jíl, rezavo šmouhovaný, tuhý, 
aluviální 

2,1 – 2,5 0,6 písek se štěrkem, šedo rezavo hnědý nestejnozrnný písek středně 
ulehlý, s oválenými křemennými štěrky kvartér 

hladina podzemní vody - naražená: 1,5 m . 152,17 m n.m. 

 - ustálená: 0,6 m . 153,07 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 
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název sondy: VJ12 úroveň terénu: 154,17 m n.m. hloubeno dne: 26. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,5 0,5 hlína jílovitá písčitá, tmavě hnědá jemně písčitá pevná hlína jílovitá 

0,5 – 2,2 1,7 jíl písčitý, hnědý jíl tuhý jemně písčitý, rezavo šmouhovaný 
s plovoucími křemennými štěrky do 2 – 3 cm 

2,2 – 2,5 0,3 písek se štěrkem, šedo rezavý nestejnozrnný písek středně ulehlý, 
s oválenými štěrky do 6 cm křemennými  kvartér 

hladina podzemní vody - naražená: 1,0 m . 153,17 m n.m. 

 - ustálená: 0,7 m . 153,47 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 

 

 
název sondy: VJ13 úroveň terénu: 153,89 m n.m. hloubeno dne: 27. 4. 2010 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis stáří 

0,0 – 0,4 0,4 hlína jílovitá písčitá, tmavě hnědá jemně písčitá hlína pevná až tuhá, 
jílovitá 

0,4 – 1,7 1,3 jíl písčitý, hnědý rezavo šmouhovaný jíl tuhý, písčitý s organickou 
hmotou 

1,7 – 6,4 4,7 písek se štěrkem, nestejnozrnný písek šedo rezavý středně ulehlý se 
štěrky převážně křemenné 

6,4 – 7,8 1,4 štěrk špatně zrněný, křemenné štěrky do velikosti 10 cvm oválené 
s nestejnozrnným pískem kvartér 

7,8 – 9,0 1,2 jíl s velmi vysokou plasticitou, šedé jíly pevné lupenité s polohami 
vápna a drcenými lupínky sádrovců, a s polohami rezavých šmouh 
velmi jemných písků neogén 

hladina podzemní vody - naražená: 0,9 m . 152,99 m n.m. 

 - ustálená: 0,4 m . 153,49 m n.m. 

Poznámka: převzato podle Grünwald 2010 
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1. Úvod 

Tato rozptylová studie byla zpracována jako součást oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb., na 
realizaci stavby „OC HOBBY, k.ú. Břeclav“. 

Poloha centra je znázorněna na následujícím obrázku: 

 

Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem nově vybudovaného 
areálu „OC HOBBY, k.ú. Břeclav“. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži 
hodnoceného území.  

Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2), oxidem uhelnatým (CO), benzenem, 
benzo(a)pyrenem, organickými látkami a tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10.  

Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého 
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). 

Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI 
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č. 
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
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2. Popis metodiky 
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných 
domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika výpočtu znečištění 
ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou Ministerstvem lesního a vodního 
hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje. 

Metodika SYMOS 97 umož ňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem 

podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů  
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší 

podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu  

Pro každý referen ční bod umož ňuje metodika výpo čet těchto základních charakteristik zne čišt ění 
ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou 
vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší  

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu 
stability a rychlost větru  

• roční průměrné koncentrace  
• dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)  

Jako dopl ňkové charakteristiky je podle metodiky možno: 

• stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů  
• stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů  
• stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí  
• vypočítat spad prachu  
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi  

Programové vybavení 

Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z výše zmíněné 
metodiky SYMOS'97. 

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a 
referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o 
libovolné velikosti buňky. 

Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné vypočítat 
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je 
zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. 
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové 
převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v atmosféře 
existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy 
vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření 
teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.  

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu.  

V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje 
podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.  

Fyzikální a chemické procesy 

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. 
Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, 
podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. 

• Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.  

• Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.  
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Kategorie zne čišťujících látek 

Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první 
přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a 
transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky jsou 
rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře. 

• Kat. I - 20 hodin  

• Kat. II - 6 dní  

• Kat. III - 2 roky  

Výpo čet koncentrací z plošných zdroj ů 

Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti 
na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.  

Výpo čet koncentrací z liniových zdroj ů 

Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na 
dostatečný počet délkových elementů.  

Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. 

Výpo čet průměrných ro čních koncentrací 

Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti 
výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° p ři všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní 
větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech 
třídách stability. 

Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(p ředvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°. 

Klimatické vstupní údaje 

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje 
z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této 
reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice 
od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.  

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní 
stability atmosféry.  

Rychlost v ětru 

se dělí do tří tříd rychlosti: 
• slabý vítr 1.7 m/s  
• střední vítr 5 m/s  
• silný vítr 11 m/s  

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

Teplotní stabilita atmosféry 

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd 
stability ovzduší: 

• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu  
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu  
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující 

mírně zhoršené rozptylové podmínky  
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek  
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.  

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací 
tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje 
relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho 
četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 
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3. Vstupní údaje 

3.1. Údaje o zdrojích 

Záměr spočívá ve vybudování prodejního objektu a parkoviště pro zákazníky. Prodejní objekt bude 
vytápěn teplem z vlastní plynové kotelny osazené plynovým nízkoteplotním kondenzačním kotlem 
typu BUDERUS Logano SB 615 o výkonu 400 kW a předpokládanou maximální spotřebou zemního 
plynu 40 m3.h-1. 

Přilehlé parkoviště má celkovou kapacitou 202 parkovacích stání pro zákazníky a 10 stání pro 
zaměstnance. Zdroji emisí škodlivin do ovzduší bude příjezd a pojezd osobních automobilů o intenzitě 
1212 příjezdů osobních vozidel za den a 14 nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů). Pro 
výpočet emise byly použity faktory dle MEFA 02 a uvažováno různé stáří vozidel v dopravním proudu. 

3.2. Meteorologické podklady 

Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice pro lokalitu Břeclav zpracovanou 
Českým hydrometeorologickým ústavem Praha. Souhrn použité větrné růžice je uvedena v následující 
tabulce: 

 N NE E SE S SW W NW calm 

celkem 9,00 11,99 6,00 16,01 8,99 8,00 13,99 18,45 7,57 

3.3. Údaje o topografickém rozložení referen čních bod ů 

Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m 
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK.  

Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis. 
Výpočtové body pravidelné sítě jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem. Poloha jednotlivých bodů 
je zřejmá z grafické přílohy této studie. 

3.4. Údaje o imisních limitech a p řípustných koncentracích zne čišťujících látek 

Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., 
v aktuálním znění: 

Znečišťující látka Doba pr ůměrování Imisní 
limit 

Přípustná četnost p řekročení za 
kalendá řní rok 

1 hodina 200 µg.m-3 18 Oxid dusičitý 

1 kalendářní rok 40 µg.m-3 --- 

24 hodin 50 µg.m-3 35 PM10 

1 kalendářní rok 40 µg.m-3 --- 

Oxid uhelnatý Maximální denní 8-mi 
hodinový průměr 

10 mg.m-3 --- 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 --- 

Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 

Znečišťující látka Doba pr ůměrování Cílový imisní limit 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m-3 
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4. Úroveň stávající imisní zát ěže 

4.1. Výsledky m ěření stávající imisní zát ěže zájmového území 

Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1135 - Mikulov-Sedlec, vzdálené od 
hodnocené lokality cca 11,5 km. Naměřené hodnoty NO2, benzenu a PM10 za rok 2009 jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

 NO2 benzen PM10 
průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 11,3 1,1 23,2 

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 5 40 

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3) 46,2 8,2 101,4 

datum naměření maxima v daném roce 15.1. 21.12. 10.1. 

hodnota 24hodinového imisního limitu  IHd (µg.m-3) -  50 

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3) 68,7 13,8 177,0 

datum naměření maxima v daném roce 11.1. 19.12. 7.4. 

hodnota hodinového imisního limitu  IHd (µg.m-3) 200  - 

Citovaná stanice v roce 2009 naměřila u oxidu dusi čitého  roční průměrné koncentrace 28% imisního 
limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená maxima dosahovala hodnot 
68,7 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 34% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace 
(LV1h=200 µg.m-3). 

Průměrné roční koncentrace benzenu zde dosahovaly v roce 2009 22% hodnoty imisního limitu. 

U tuhých zne čišťujících látek  frakce PM10 byly na stanice Mikulov-Sedlec v roce 2009 naměřeny 
roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni 46% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace 
(LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová maxima dosahovala hodnot 177 µg.m-3, tedy hodnot, nad 
úrovni imisního limitu pro maximální 24hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3), hodnota imisního 
limitu byla dosažena s podlimitní četností (18x). 

Benzo(a)pyren, oxid uhelnatý a těkavé organické látky výše jmenovaná stanice neměří. 
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4.2. Diskuse úrovn ě imisní zát ěže zájmového území 

Hodnocení stávající imisní zátěže v hodnoceném území na základě výsledků měření měřících stanic 
je v městském, respektive příměstském prostředí poněkud problematické, především s ohledem na 
významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž.  

Z tohoto důvodu při vyhodnocení výsledků výpočtů této studie při stanovaní stávající imisní zátěže 
využíváme výsledky rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem: 

Oxid dusi čitý (NO 2) 
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti 
navrhovaného záměru dosahují úrovně do 20 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), 
maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot do 100 µg.m-3, tedy do 50% limitu (LV=200 µg.m-3), 
v blízkost dálnice D2 jsou dosahovány i hodnoty vyšší. 

Benzen 

 

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace benzenu v blízkosti 
navrhovaného záměru dosahují hodnot do 3 µg.m-3, tedy jsou pod hodnotou imisního limitu 
(LV=5 µg.m-3) 

Benzo(a)pyren 

 

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v blízkosti 
navrhovaného záměru dosahují hodnot nad 1 ng.m-3, tedy jsou nad hodnotou imisního limitu 
(LV=1 ng.m-3) 
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Tuhé znečišťující látky (PM 10) 

 

 

 
 
 
Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti navrhovaného 
záměru dosahují hodnot do 15 µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LV=40µg.m-3), maximální 
24hodinové koncentrace dosahují hodnoty imisního limitu (LV=50µg.m-3) s nadlimitní četností 
prakticky v celém centru Břeclavi. 
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5. Výsledky výpo čtu 

5.1. Výsledky výpo čtu imisního p říspěvku NO 2 z provozu nových zdroj ů 

5.1.1. Hodnoty pr ůměrných ro čních koncentrací NO 2 

V žádném  bod ě výpočtové sítě nebylo zjišt ěno dosažení  ročního imisního limitu .  

Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru severního okraje areálu. 
Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu záměru bude podle výpočtu u průměrných ročních 
koncentrací dosahovat hodnot do 0,8 µg.m-3.  

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného 
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě. 
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5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací N O2 

V žádném  bod ě výpočtové sítě nebylo zjišt ěno dosažení  imisního limitu  pro maximální hodinové 
koncentrace. 

Maximální příspěvek vychází do prostoru vlastního parkoviště a na severním okraji areálu. Nárůst 
imisní zátěže v důsledku provozu bude podle výpočtu u maximálních hodinových koncentrací 
dosahovat hodnot do 4 µg.m-3.  

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek do 2 % imisního limitu (200 µg.m-3), který 
zásadním způsobem neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě. 

 

5.1.3. Doby p řekro čení limitních koncentrací  

Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených 
zdrojů nedochází. 
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5.2. Výsledky výpo čtu imisního p říspěvku PM 10 z provozu nových zdroj ů 

5.2.1. Hodnoty pr ůměrných ro čních koncentrací PM 10 

V žádném  bod ě výpočtové sítě nebylo zjišt ěno dosažení  ročního imisního limitu .  

Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do severovýchodně od areálu. Nárůst 
imisní zátěže v důsledku provozu areálu bude podle výpočtu u průměrných ročních koncentrací 
dosahovat hodnot do 0,1 µg.m-3.  

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného 
imisního limitu (40 µg.m-3), který prakticky neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě. 
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5.2.2. Hodnoty maximálních 24hodinových koncentrací  PM10 

V žádném  bod ě výpočtové sítě nebylo zjišt ěno dosažení  imisního limitu  pro maximální 24hodinové 
koncentrace. 

Maximální příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu 
bude podle výpočtu u maximálních 24hodinových koncentrací dosahovat hodnot do 0,6 µg.m-3.  

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek na úrovni cca 1,2% hodnoty příslušného 
imisního limitu (50 µg.m-3). 

 

5.2.3. Doby p řekro čení limitních koncentrací  

Jak je z vypočtených hodnot zřejmé, bude imisní příspěvek hodnoceného záměru dosahovat poměrně 
nízkých hodnot s poměrně krátkou dobou trvání, proto není očekávána prakticky žádná změna 
stávající imisní zátěže ani dob trvání dosahovaných koncentraci. 
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5.3. Výsledky výpo čtu imisního p říspěvku CO z provozu nových zdroj ů 

5.3.1. Hodnoty maximálních 8hodinových koncentrací CO 

V žádném  bod ě výpočtové sítě nebylo zjišt ěno dosažení  imisního limitu  pro maximální 8hodinové 
koncentrace. 

Maximální příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu 
bude podle výpočtu u maximálních 8hodinových koncentrací dosahovat hodnot do 12 µg.m-3.  

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek na úrovni cca 0,12% hodnoty 
příslušného imisního limitu (10 000 µg.m-3). 
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5.4. Výsledky výpo čtu imisního p říspěvku benzenu z provozu nových zdroj ů 

5.4.1. Hodnoty pr ůměrných ro čních koncentrací benzenu 

V žádném  bod ě výpočtové sítě nebylo zjišt ěno dosažení  ročního imisního limitu .  

Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru parkoviště ve vlastním 
areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu areálu bude podle výpočtu u průměrných ročních 
koncentrací dosahovat hodnot do 0,01 µg.m-3.  

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného 
imisního limitu (5 µg.m-3), který prakticky neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě. 
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5.5. Výsledky výpo čtu imisního p říspěvku BaP z provozu nových zdroj ů 

5.5.1. Hodnoty pr ůměrných ro čních koncentrací BaP 

V žádném  bod ě výpočtové sítě nebylo zjišt ěno dosažení  ročního imisního limitu .  

Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru parkoviště ve vlastním 
areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu areálu bude podle výpočtu u průměrných ročních 
koncentrací dosahovat hodnot do 0,02 ng.m-3.  

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek na úrovni cca 2% hodnoty příslušného 
imisního limitu (1 ng.m-3). 
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5.6. Výsledky výpo čtu imisního p říspěvku organických látek  

5.6.1. Hodnoty pr ůměrných ro čních koncentrací organických látek 

Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru vlastního areálu. Nárůst 
imisní zátěže v důsledku provozu areálu bude podle výpočtu u průměrných ročních koncentrací 
dosahovat hodnot do 0,2 µg.m-3.  
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5.6.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací o rganických látek 

Maximální příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu 
bude podle výpočtu u maximálních hodinových koncentrací dosahovat hodnot do 3 µg.m-3.  
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6. Celkové hodnocení vlivu zám ěru  

Oxid dusi čitý (NO 2) 

Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž 
oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů. V případě krátkodobých 
koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová 
koncentrace pod 100 µg.m-3, tedy pod 50% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m-3). Očekávaný nárůst 
imisní koncentrace v tomto prostoru činí 4 µg.m-3, tedy do 2 % imisního limitu.  

V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do 20 
µg.m-3, tedy cca 50% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto 
prostoru činí 0,8 µg.m-3, tedy 2 % imisního limitu. 

Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže NO2 vyvolaný provozem 
posuzovaného „OC HOBBY, k.ú. Břeclav“ výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže 
v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude podlimitní. 

Tuhé znečišťující látky (PM 10) 

Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající (denní) 
imisní zátěž tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 v hodnoceném území je nad úrovní imisních 
limitů. V případě maximálních 24hodinových koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků 
hodnocených zdrojů dosahována koncentrace nad hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3), četnost 
dosažení této koncentrace je nadlimitní (LV=35 případů za rok). Maximální očekávaný nárůst imisní 
koncentrace v tomto prostoru činí 0,6 µg.m-3, tedy 1,2 % imisního limitu, doby dosažení této 
koncentrace jsou velmi krátké a není tedy předpoklad, že by v důsledku provozu hodnocených zdrojů 
došlo k navýšení četnosti překročení limitní koncentrace. 

V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do 
15 µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v 
tomto prostoru činí 0,1 µg.m-3, tedy asi 0,25 % imisního limitu. 

Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem 
posuzovaného „OC HOBBY, k.ú. Břeclav“ se oproti stávající imisní zátěží v podstatě nezmění. 

Oxid uhelnatý (CO) 

V rámci Jihomoravského kraje je tato škodlivina měřena pouze v Brně. V roce 2009 se zde naměřené 
hodnoty pohybovaly v rozmezí od 2000 do 3234 µg.m-3, tedy od 20 do 32% hodnoty imisního limitu 
(10 000 µg.m-3). V prostoru hodnoceného záměru očekáváme stávající imisní zátěž CO maximálně do 
3000 µg.m-3, tedy do 30% hodnoty imisního limitu (10 000 µg.m-3). 

Maximální očekávaný příspěvek hodnoceného záměru bude dosahovat 12 µg.m-3, tedy do 0,12% 
hodnoty imisního limitu (10 000 µg.m-3). Je tedy zřejmé, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný 
provozem posuzovaného „OC HOBBY, k.ú. Břeclav“ se oproti stávající imisní zátěží v podstatě 
nezmění. 

Benzen 

Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající průměrné 
roční koncentrace se pohybují do 3 µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LVr=5 µg.m-3). 
Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru činí 0,01 µg.m-3, tedy asi 0,2 % imisního limitu. 

Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem 
posuzovaného „OC HOBBY, k.ú. Břeclav“ se oproti stávající imisní zátěží v podstatě nezmění. 
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Benzo(a)pyren 

Z výsledků citované rozptylové studie Jihomoravského kraje vyplývá, že v prostoru navrhovaného 
záměru se stávající průměrné ročních koncentrace BaP pohybují do 1,5 ng.m-3, tedy nad hodnotou 
imisního limitu (LVr=1 ng.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru činí 0,02 ng.m-3, 
tedy cca 2 % imisního limitu. Tento nárůst vychází pouze v prostoru vlastního parkoviště,  v prostoru 
veřejných komunikací je očekávaný nárůst do 0,01 ng.m-3, tedy do 1% limitu. 

Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem 
posuzovaného „OC HOBBY, k.ú. Břeclav“ se oproti stávající imisní zátěží v podstatě nezmění. 

Organické látky 

Stanice imisního monitoringu v Sedleci tuto škodlivinu neměří, v rámci ČR jsou organické látky (VOC) 
měřeny pouze na dvou stanicích (Košetice a Praha 4 - Libuš). Naměřené průměrné roční koncentrace 
dosahují hodnot od 0,04 do 2,33 µg.m-3, měsíční maxima pak od 0,06 do 4,8 (podle druhu sloučeniny), 
imisní limit pro organické látky není stanoven. 

Očekávaný nárůst vyvolaný provozem hodnoceného záměru bude dosahovat u hodinových maxim do 
3 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací pak 0,2 µg.m-3, z hlediska vlivu na lidské zdraví se jedná 
o příspěvky prakticky nevýznamné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozptylová studie – OC HOBBY, k.ú. Břeclav 

  22 (23) 

7. Závěry 

Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná provozem posuzovaného 
záměru „OC HOBBY, k.ú. Břeclav“ nezpůsobí přeslimitní nárůst imisní zátěže.  

Příspěvek provozu areálu (k pozaďové imisní zátěži) hodnocenými škodlivinami je nízký, u škodlivin 
NO2 a BaP dosahuje maximálně 2% hodnoty příslušných imisních limitů, u PM10 se maximální denní 
příspěvek pohybuje okolo 1% limitu. U ostatních hodnocených škodlivin jsou příspěvky záměru nižší 
než 0,25% příslušných imisních limitů. 

U škodliviny BaP je dle rozptylové studie Jihomoravského kraje v prostoru záměru imisního limitu 
dosaženo, příspěvek hodnoceného záměru (v ose hlavních komunikací do cca 2 % hodnoty limitu) je 
velmi nízký a celkovou imisní situaci prakticky neovlivní. 

S ohledem na stávající imisní zátěž v prostoru záměru a jeho okolí (u ostatních řešených škodlivin) 
nelze očekávat, že by v důsledku provozu posuzovaného záměru došlo k dosažení či překročení 
limitních hodnot nebo limitem tolerovaných dob trvání limitních koncentrací. 

S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu 
posuzovaného „OC HOBBY, k.ú. Břeclav“ včetně záměrem vyvolaného nárůstu dopravy nedojde k 
podstatnější změně imisní zátěže v hodnoceném území. 

 

V Brně 31.3.2011 

 

 

 

…………………………………………………. 

ing. Pavel Cetl 

autorizovaná osoba 
pro výpočet rozptylových studií 
číslo autorizace 3151/740/03 
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8. Přílohy 

8.1. Poloha výpo čtových bod ů pravidelné sít ě 
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1 Úvod 

Tato zpráva obsahující měření a modelaci hluku včetně vyhodnocení s ohledem na platnou 
legislativu byla vypracována na základě objednávky ing. Alexandra Mertla ze dne 20. září 2010. 
Zakázka je vedena pod číslem 09 182. 

Pro posouzení je použito nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Úkolem práce byla modelace projektovaného Hobby centra v Břeclavi a posouzení vlivu jeho 
provozu na nejbližší chráněné venkovní prostory a prostory staveb.  

Akustická studie slouží pro potřeby zhotovitele a objednatele a bez oboustranného odsouhlasení 
nemůže být poskytnuta třetí osobě s výjimkou orgánů státní služby. 

2 Související p ředpisy 

1 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

2 Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů včetně novelizace 
zákonem č. 274/2003 ze dne 7. srpna 2003 a zákonem č. 392 ze dne 27. září 2005. 

3 Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. RNDr. Miloš Liberko a kol.; edice PLANETA, 2005. 
 

4 Intenzity dopravy v zájmovém území stavby; HBH Projekt spol s r.o.; Ing. Tomáš Plichta; září 2010 

5 Hluková studie 9182 z listopadu 2009; Měření hluku 10082 z května 2010; obě vypracované naší firmou 

3 Seznam použitých zkratek a symbol ů 

LA eq.T  /dB/ - ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A 

LpAmax  /dB/ - maximální hladina akustického tlaku vážená filtrem A 

LpAmin  /dB/ - minimální hladina akustického tlaku vážená filtrem A 

LA 90,T     /dB/ -   procentní hladina akustického tlaku, vážená filtrem A, překročená v 90 % doby 

      z měřeného časového intervalu T 

CHVeP  - chráněný venkovní prostor 

CHVePS - chráněný venkovní prostor staveb 

   (v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona) 

MB  -   měřicí bod 

VZT  -  vzduchotechnika 

OA  - osobní automobil 

LNA, NA, NS - lehký nákladní automobil, nákladní automobil, nákladní souprava (kamion) 
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4 Popis situace 

Projektovaný areál má být vybudován na nezastavěné ploše na západním okraji města Břeclav 
při silnici I/55 - třídy 1. máje. Obchodní areál bude obsahovat prodejnu potravin a různé další menší 
obchody a služby. Budova je projektována jako jednopodlažní. Příjezd pro návštěvníky i zásobování 
je plánován z třídy 1. máje. K parkování bude sloužit 202 parkovacích stání, z nichž je 
8 vyhrazených. Na střeše budou umístěny VZT jednotky. Umístění a situace v areálu je vidět na obr. 
1. Jiný zdroj kromě příjezdu, parkoviště a VZT jednotek se nepředpokládá. Provoz areálu je od 8:00 
do 22:00. 

Obr. 1: Situace 
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5 Výsledky m ěření hluku 

Ve dnech 19 a 20 května 2010 bylo naší firmou prováděno měření hluku u nejbližších chráněných 
venkovních prostorů staveb. Výsledky jsou prezentovány v protokolu o měření hluku č. 29/10. Pro 
dokreslení obrazu o hlukové situaci v lokalitě zde uvádíme shrnutí výsledků měření. 

5.1 Použitá metodika m ěření hluku z dopravy 
Měření proběhlo v souladu s metodikou měření hluku silniční dopravy – měření s technickou třídou 
přesnosti. V měřicích bodech se s ohledem na intenzitu dopravy měřilo vždy 1 x 30 minut v denní 
době a 1 x 120 minut v noční době (podrobně viz tabulku č. 1, zvýrazněno žlutě). Po dobu měření 
hluku byla zaznamenávána intenzita dopravy na přilehlé I/55, kontrolně také na ulici U Nemocnice. 

Tab.1: Intenzity dopravy za 24 hodin - údaje p řevzaté z ŘSD  

tř. 1. máje 
24 hod 

Osobní  Těžká Motocykl Celkem 
2005 19719 2969 179 22867 

Koef. přepočtu pro rok 2010 1.28 1.3 0.91   
2010 25240 3860 163 29263 

5.2 Měřené veli činy a stanovené hodnoty 
Hlavní měřená veličina: 

• ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LA eq.T 

Doplňující měřené veličiny: 

• maximální hladina akustického tlaku A, LpAmax 

• minimální hladina akustického tlaku A, LpAmin. 

Stanovené hodnoty - hlavní deskriptor hluku: 

• ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LA eq.T 

• průměrná ekvivalentní hladina akustického tlaku A, L A eq.T 

Při měření hluku hodnocených zdrojů byly vyloučeny všechny rušivé zdroje, které nesouvisely se 
zadaným úkolem (výstražné signály sanitek, policie; štěkot psů, letadla, apod.). 

5.3 Zkušební podmínky 

5.3.1 Charakteristika prostoru 
Mezi měřicími místy (polohou mikrofonu) a zdrojem hluku (doprava) z posuzované silnice se v místě 
MB1 nacházel porost jednotlivých stromů, v místě MB2 jednopodlažní objekt autoservisu. 

5.3.2 Charakteristika m ěřených zdroj ů 
Byl měřen hluk z dopravy na silnici I/55 v obci Břeclav.  

5.3.3 Klimatické podmínky 
 19. 5. 2010 20. 5. 2010 

Teplota vzduchu: t =   9,6 °C  t =   17,2 °C 

Vlhkost vzduchu: ϕ =  82,0 % ϕ =  56,9 % 

Rychlost větru: v =  0 – 0,5 m.s
-1 

v =  0 - 2 m.s
-1 

Oblačnost: Zataženo Zataženo 
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5.3.4 Povaha hluku 
Proměnný dopravní hluk. 

5.3.5 Umíst ění mikrofonu 
Při měření byl mikrofon měřicího přístroje upevněný na stativu nebo teleskopické tyči ve výšce 3 m 
nad terénem u bodu MB1 a 4,5 m nad terénem u MB2, 2 m od fasády posuzovaného domu – 
v CHVePS; podrobně viz každý soubor měření zvlášť. 

5.4 Měřicí body 
Měření se uskutečnilo na dvou měřicích bodech MB1 – MB2. 

Volba měřicích bodů byla konzultována s  KHS.  

MB1 –  2m před fasádou RD Tř. 1. máje č.p. 583/11 

 Odpovídá výpočtovému bodu VB2 Hlukové studie /lit.7/ 

MB2 –  2m před fasádou bytového domu U Nemocnice 3372/8a (novostavba) 

 

5.5 Nejistota m ěření 
Nejistota měření byla stanovena dle metodiky měření hluku silniční dopravy. Přesnost měření je 
charakterizována nejvyšší směrodatnou odchylkou výsledků (б) pro danou přesnost měření. 

Pro běžnou třídu přesnosti se uvádí největší směrodatná odchylka б = 2 dB.  

Nejistotu měření stanovujeme na ± 2,0 dB. 

 

 

 

 

 

x MB1 
x MB2 
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5.6 Hladiny akustického tlaku A 
Výsledky měření jsou uvedeny v následujících tabulkách zpracovaných v prostředí programu Excel.  

 

MB1 2 m před fasádou RD t ř. 1. máje č.p. 583/11 
     Denní doba  

Paměť Čas spuštění Interval T (s) LA eq,T(dB)  LpAmax(dB) LpAmin(dB) LA90,T (dB)  
soubor005 20.5.2010 14:00 00:29:42 64,1 80,9 49,0 57,7  

 

MB1 2 m před fasádou RD t ř. 1. máje č.p. 583/11 
     Noční doba  

Paměť Čas spuštění Interval T (s) LA eq,T(dB)  LpAmax(dB) LpAmin(dB) LA90,T (dB)  
soubor001 19.5.2010 22:00 00:29:49 59,6 72,9 37,5 42,2  
soubor002 19.5.2010 22:30 00:28:41 59,4 74,6 38,2 41,4  
soubor003 19.5.2010 23:00 00:29:46 57,5 73,5 37,1 39,8  
soubor004 19.5.2010 23:30 00:28:58 55,9 73,2 36,6 39,0  

 

MB2 2 m před fasádou bytového domu U Nemocnice 3372/8a 
     Denní doba  

Paměť Čas spuštění Interval T (s) LA eq,T(dB)  LpAmax(dB) LpAmin(dB) LA90,T (dB)  
Soubor013 20.5.2010 14:00 00:30:05 59,6 73,3 47,2 51,5  

 

MB2 2 m před fasádou bytového domu U Nemocnice 3372/8a 
     Noční doba  

Paměť Čas spuštění Interval T (s) LA eq,T(dB)  LpAmax(dB) LpAmin(dB) LA90,T (dB)  
Soubor001 19.5.2010 22:00 00:29:48 51,6 73,1 37,3 41,3  
Soubor002 19.5.2010 22:30 00:29:39 49,8 68,0 37,5 40,7  
Soubor003 19.5.2010 23:00 00:29:49 49,3 68,3 36,6 40,7  
Soubor004 19.5.2010 23:30 00:29:51 44,0 66,4 36,0 38,8  

 

Informativně byl proveden náměr hluku pozadí s vyloučením hluku dopravy: 

MB2 2 m před fasádou bytového domu U Nemocnice 3372/8a - POZA DÍ 
       

Paměť Čas spuštění Interval T (s) LA eq,T(dB)  LpAmax(dB) LpAmin(dB) LA90,T (dB)  
Soubor005 20.5.2010 0:01 00:02:02 38,5 53,1 33,5 35,0  

 

5.7    Výsledná hodnota v MB1 

5.7.1 Denní doba 
Zjištěné intenzity dopravy 1400 – 1430: OA NA (vč. BUS) MOTO 

I/55 568 102 7     
   

Naměřené hladiny hluku: LA eq.T = 64,1 dB. 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq.16h = (64,1 ± 2,0) dB 
Studie duben 2010: LA eq.16h = 66,6 dB 

Hodnocení:  

V MB1 je výše předpokládaný denní hygienický limit ve výši 70 dB, dle naměřené hodnoty, 
prokazateln ě dodržen . 
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5.7.2 Noční doba 
Zjištěné intenzity dopravy 2200 – 2400: OA NA (vč. BUS) MOTO 

I/55 281 36 1     
   

Naměřené hladiny hluku: LA eq.T = 59,6 dB; 59,4 dB; 57,5 dB; 55,9 dB. 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq.8h = (58,3 ± 2,0) dB 

Stanovená hladina LAeq.8h byla vypočtena energetickým průměrem jednotlivých naměřených hladin 
hluku. 

Hodnocení:  

V MB1 je výše předpokládaný noční hygienický limit ve výši 60 dB, dle naměřených hodnot, 
neprokazateln ě dodržen . 

5.8 Výsledná hodnota v MB2 

5.8.1 Denní doba 
Zjištěné intenzity dopravy 1400 – 1430: OA NA (vč. BUS) MOTO 

I/55 568 102 7     
   

U Nemocnice 37 3 0 

Naměřené hladiny hluku: LA eq.T = 59,6 dB. 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq.16h = (59,6 ± 2,0) dB 

Hodnocení:  

V MB2 je výše předpokládaný denní hygienický limit ve výši 70 dB, dle naměřené hodnoty, 
prokazateln ě dodržen . 

5.8.2 Noční doba 
Zjištěné intenzity dopravy 2200 – 2400: OA NA (vč. BUS) MOTO 

I/55 281 36 1     
   

U Nemocnice 151 21  1 

Naměřené hladiny hluku: LA eq.T = 51,6 dB; 49,8 dB; 49,3 dB; 44,0 dB. 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq.8h = (49,4 ± 2,0) dB 

Komentá ř: 

Stanovená hladina LAeq.8h byla vypočtena energetickým průměrem jednotlivých naměřených hladin 
hluku. 

Hodnocení:  

V MB1 je výše předpokládaný noční hygienický limit ve výši 60 dB, dle naměřených hodnot, 
prokazateln ě dodržen . 
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6 Legislativa 

Pro hodnocení hluku jsou využita následující ustanovení: 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

• Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
včetně novelizace zákonem č. 274/2003 Sb., ze dne 7. srpna 2003. 

Kompletní přepis legislativy zabývající se těmito účely je pro účely této práce nadbytečný, proto zde 
uvádíme pouze odstavce, které se dotýkají tématu. 

6.1 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, k provedení § 30, 32 a § 34 odst. 1 a podle § 134c odst. 7 zákona 
č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 

 

Část první 
PŘEDMĚT ÚPRAVY 

§ 1 

(1) Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje 

a) hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon činnosti 
zaměstnanců (dále jen „pracoviště“), minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
a hodnocení rizik hluku a vibrací pro pracoviště, 

b) hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a 
chráněný venkovní prostor,  

c) hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb, 

d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.  

(2) Toto nařízení se nevztahuje na 

a) hluk z užívání bytu, 

b) hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, 
jakož i bezpečnostních a vojenských akcí, 

c) akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského 
života, zdraví a majetku.  

 

 

 

                                                

 
1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, který již byl přizpůsoben přímo použitelnému předpisu Evropských 

společenství. 
 2)   Směrnice 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců 

rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem). 
 Směrnice 2002/44/EC o minimálním požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům 

spojených s fyzikálními činiteli (vibracemi). 
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Část t řetí 
HLUK V CHRÁNĚNÉM VNITŘNÍM PROSTORU STAVEB, V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM 

PROSTORU STAVEB A V CHRÁN ĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU 

§ 11 

Hygienické limity hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb a v chrán ěném venkovním 
prostoru 

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy 
ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností 
nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku se vyjadřují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe 
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk 
z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z 
leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní 
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě 
z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při 
vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle 
odstavce 1. 

(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C 
LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se 
stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h, v noční době 
pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h). 

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. 
Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte 
se další korekce -5 dB. 

(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního 
hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení. 

(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje 
na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického 
tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,8h se rovná 50 dB. 

(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T 
stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 
k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk 
ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte 
způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb 
a v chrán ěném venkovním prostoru 

Část A 
  

Druh chrán ěného prostoru Korekce [dB] 

 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní  0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 
a chráněný ostatní venkovní prostor  0 +5 +10 +20 

 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.  

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.  

 

Vysvětlivky: 

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku6), 
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, 
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

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

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

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy 
starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích 
a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající 
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro 
krátkodobé objízdné trasy.  

 

 

                                                

 
6)  § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 
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6.2 Zákon 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů vč. novely č. 274/2003 Sb. 

Zákon byl vydán dne 14. října 2000 na základě usnesení Parlamentu České republiky a novelizován 
zákonem č. 274/2003 Sb., ze dne 7. srpna 2003. 

§ 1 Předmět úpravy  

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory 
veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. 

Díl 6 Ochrana p řed hlukem, vibracemi a neionizujícím zá řením 

Hluk a vibrace 

§ 30 

(1)  Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo 
vibrací, provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy 
a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), 
jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem 
a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené 
prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb 
a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické 
osoby. 

(2)  Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví 
prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, 
které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. 

(3)  Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány 
k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů 
a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo 
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální 
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a 
pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro 
výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě 
vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo 
rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. 

§ 31 
(1) Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, nelze 
z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen 
na základě povolení vydaného na návrh této osoby příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 
Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že hluk 
nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se 
rozumí poměr mezi náklady na protihluková a antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení 
hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob 
exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím. 
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7 Určení hlukových limit ů 

Poznámka: Kurzívou jsou vypsány příslušné pasáže ze zákona č. 258/2000 Sb., a z nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. 

7.1 Limitní hlukové hodnoty ze stacionárních zdroj ů 
Poznámka:  Příjezdové komunikace a parkoviště jsou považovány za účelovou komunikaci,  
   která se podle platné legislativy hodnotí jako stacionární zdroj hluku. 

7.1.1 Chráněný venkovní prostor a chrán ěný venkovní prostor staveb 
Hodnoty hluku (podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí: Hluk v chráněném vnitřním prostoru 
staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, § 1: Hygienické 
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru), … se 
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých 
a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 
(LAeq,1h). 

Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 zákona 
č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona: 

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. 
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných 
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 
obdobných staveb. 

 Denní doba (6 - 22 h): Laeq,T. = 50 dB  

 Noční doba (22 - 6 h): Laeq,T. = 40 dB  

V případě, že jsou ve zdroji hluku obsaženy tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, 
je třeba počítat s přídavnou korekcí 5 dB, takže limity jsou následující: 

 Denní doba (6 - 22 h): Laeq,T. = 45 dB 

 Noční doba (22 - 6 h): Laeq,T. = 35 dB 

7.2 Limitní hlukové hodnoty z dopravy po pozemních komunikacích 

7.2.1 Chráněný venkovní prostor a chrán ěný venkovní prostor staveb 
Hodnoty hluku (podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí: Hluk v chráněném vnitřním prostoru 
staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, § 2: Hygienické 
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru) … se 
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. 

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, 
a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou 
denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 zákona 
č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona: 

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. 
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných 
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 
obdobných staveb. 
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Pro ostatní stavby (mimo lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní) platí následující. 

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách: 

 Denní doba (6 - 22 h): Laeq,T. = 55 dB 

 Noční doba (22 - 6 h): Laeq,T. = 45 dB 

Pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto 
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích a pro hluk 
z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy: 

 Denní doba (6 - 22 h): Laeq,T. = 60 dB  

 Noční doba (22 - 6 h): Laeq,T. = 50 dB 

 

8 Akustická modelace 

Výpočty byly provedeny pomocí programu HLUK+, verze 8.26. Použití uvedeného výpočetního 
programu pro posouzení hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika 
ČR ze dne 21. února 1996. 

Podle dodané výkresové dokumentace katastrálních map, provedených měření hluku, stanovených 
intenzitách a údajů o výškách objektů byl v prostředí programu HLUK+ vytvořen akustický model 
zahrnující všechny objekty, které mohou mít vliv na šíření hluku v dané lokalitě, třída 1. máje, 
příjezdové komunikace a parkovací stání.  

Do výpočtů je zahrnut vliv pohltivosti jednotlivých objektů. Terén je ve všech případech modelován 
jako odrazivý a na žádném místě nebyl uvažován vliv zeleně - výpočty jsou tímto posunuty 
na stranu bezpečnosti. 

Byla provedena modelace následujících stavů:  ● hluk z provozu na třídě 1. máje - silnice I/55 

          ● hluk z provozu - parkoviště, VZT, příjezd 

Vzhledem k provozní době centra jsou výpočty předkládány pouze ve variantě pro den (6:00-22:00). 
Pro doplnění je přiložen výpočet hluku chodu VZT jednotek na střeše v noční době. 

Výsledky jsou uspořádány jak v tabulkové formě, kde jsou přesně znázorněny hladiny akustického 
tlaku v jednotlivých výpočtových bodech, tak formou grafického výstupu, jako mapa hladin 
akustického tlaku A. Hladiny akustického tlaku jsou vykresleny ve výšce 3 m nad terénem. 

Hlavní výstupy uvádíme v této zprávě, podrobné výstupy jsou uloženy v databázi naší firmy. 

8.1 Hluk z provozu na pozemní komunikaci I/55 - t řída 1. máje 
Centrum bude obsluhováno z třídy 1. máje (pozemní komunikace I/55). Vozovka je asfaltová se 
dvěma až třemi jízdními pruhy. Povolená rychlost v posuzovaném úseku pro oba směry je 50 km/h. 

Intenzita dopravy: 
Údaje o intenzitách byly získány od zadavatele studie. Hodnoty jsou převzaty z podkladu 4 
v kapitole 2 o intenzitách dopravy v zájmovém území. Třída 1. máje byla v této lokalitě rozdělena 
na tři části, které jsou popsány na obr. 2. Pro přehlednost zde uvádíme i hodnoty z podkladů 
Ředitelství silnic a dálnic ČR o sčítání dopravy v roce 2005 a 2010. 
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Obr. 2: Rozd ělení t řídy 1. máje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.1: Intenzity dopravy p ředané objednatelem studie - denní doba 6:00 - 22:00  

Bez Hobby centra S Hobby centrem 
úsek 

OA LNA NA NS OA LNA NA NS 

1 18 656 1 678 1 016 585 19 284 1 678 1 024 585 
2 18 674 1 677 1 036 588 19 426 1 647 1 048 588 
3 19 487 1 709 1 077 594 20 819 1 709 1 097 594 

 

Tab.2: Intenzity dopravy za 24 hodin - údaje p řevzaté z ŘSD  

Tř. 1. máje 
24 hod 

OA  NA Motocykl  Celkem 
2005 19 719 2 969 179 22 867 
2010 15 033 2 323 206 17 562 

 
Lze předpokládat 50 % využití parkovacích míst a 12 násobnou obměnu vozidel za provozní dobu 
(15 hodin). Kromě automobilů zákazníků bude přijíždět 14 nákladních automobilů zásobování 
a 25 automobilů zaměstnanců. Celkový přírůstek vozidel během dne je 2474 OA zákazníků 
a zaměstnanců (příjezd a odjezd) a 28 NA (příjezd a odjezd). 

Poznámka: 
V budoucnosti je plánováno vybudování pozemní komunikace rovnoběžně s Tř. 1. máje, která spojí 
nákupní centra v lokalitě. Po vybudování této komunikace se mírně odlehčí provoz na křižovatce Tř. 
1. máje s ulicí U Nemocnice. Svým charakterem se bude jednat o místní komunikaci s malým 
významem. 

Po nové komunikaci se budou pohybovat 
zejména návštěvníci OC HOBBY. Jejich vozy 
budou tvořit 80 % intenzity. Není známa doba 
výstavby předmětné komunikace a může 
nastat stav, kdy bude příjezd k centru pouze 
z křižovatky s ulicí U Nemocnice. Výpočet byl 
proto proveden ve dvou stavech - bez 
kompletní komunikace a s kompletní 
komunikací. V následující tabulce jsou 
prezentovány intenzity na jednotlivých 
komunikacích po výstavbě celého úseku 
komunikace. Čísla označují úseky, intenzity 
na úseku 1, 2 a 3 jsou v tabulce 1.  
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Obr. 3: ozna čení modelovaných komunikací 
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Tab. 3: Intenzity dopravy p ředané objednatelem studie - denní doba 6:00 - 22:00  

úsek OA LNA NA NS 

1 19 284 1 678 1 024 585 
2 19 426 1 647 1 048 588 
3 20 819 1 709 1 097 594 
4 780 30 10 0 
5 3 126 100 50 3 
6 2 400 60 40 3 

8.2 Hluk z provozu OC HOBBY 

8.2.1 Parkovišt ě a příjezdové komunikace 
Pro parkování bude sloužit celkem 202 stání. Bylo uvažováno s 12 násobnou výměnou během 
denní doby a 50 % obsazeností parkoviště (stav u nákupních center tohoto typu). Během dne bude 
probíhat také zásobování - přepokládáme příjezd 14 NA. 

Počet aut / ks OA NA 

DEN 800 - 2200 1212 14 
POZN.: Každé auto bylo následně do výpočtu zahrnuto 2x - příjezd a odjezd 

Parkovací stání pro návštěvníky jsou v modelu označena K1 - K8 a pro zaměstnance K9 a K10. 

Po příjezdových komunikacích se budou pohybovat převážně automobily návštěvníků, zaměstnanců 
a zásobování OC HOBBY. Počty automobilů byly převzaty z podkladu 4 v kapitole 2. Hodnoty 
vychází z počtu parkovacích stání. Příjezdová komunikace a její intenzity jsou uvedeny v tabulce 3 
pod číslem 6.  

V modelu je komunikace označena K11, jednotlivé úseky mezi parkovacími stáními jako K12 - K16. 
Komunikace označená K17 a K18 slouží k zásobování. 

8.2.2 Stacionární zdroje ostatní 
Na střeše objektu by měly být umístěny VZT jednotky sloužící pro větrání a klimatizaci vnitřních 
prostor. V tomto stupni projektové dokumentace není ještě přesně znám typ jednotek, a proto 
budeme ve výpočtu uvažovat s průměrnými jednotkami o výkonu (s korekcí na váhový filtr A) 90 dB. 
Tyto jednotky budou umístěny na střeše bez použití zástěn nebo jiných prostředků snižujících hluk. 

Označení zdrojů v modelu je P1 a P2. 
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Obr. 2: Schéma rozmíst ění zdroj ů hluku 

 

8.3 Rozmíst ění výpo čtových bod ů 
Výpočtové body byly rozmístěny 2 m od fasád nejbližších obytných domů. Body jsou umístěny 
ve dvou výškách - ve 3 m a v 6 m. Schéma - obrázek 3. 

 

VB 1:  Před fasádou domu tř. 1. máje č.p. 705/15 

VB 2:  Před fasádou domu tř. 1. máje č.p. 583/11 

VB 3:  Před fasádou domu Lesní č.p. 588/2 

VB 4:  Před fasádou domu U Nemocnice č.p. 3372 

8.4 Nejistota výpo čtu 
Výpočtový program na základě zadaných vstupních dat o zdrojích hluku (silnice a parkoviště) vytvoří 
matematické výpočtové modely a ve zvolených kontrolních bodech vypočte ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku LAeq,T. Výstupem ze softwaru jsou kromě vypočtených hodnot v jednotlivých 
referenčních bodech také graficky znázorněné hlukové mapy. Z hlediska přesnosti výpočtů hodnot 
LAeq,T uvádějí tvůrci softwaru na základě jimi provedených experimentálních měření, že při ověřování 
shody naměřených dat s vypočtenými hodnotami bylo zjištěno, že vypočtené hodnoty LAeq,T byly 
vždy vyšší než hodnoty LAeq,T reálně naměřené, tj. hodnoty LAeq,T získávané na základě výpočtů 
postupem dle metodiky výpočtu hluku jsou na straně bezpečnosti výpočtu. 
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Obr. 3: Schéma umíst ění výpo čtových bod ů 

 

9 Výpo čet a hodnocení výsledk ů 

9.1 Hluk z provozu na pozemní komunikaci I/55 - t řída 1. máje 
V následujících tabulkách jsou předkládány hladiny akustického tlaku A vypočtené v jednotlivých 
výpočtových bodech v denní době. Přikládáme i hlukovou mapu vykreslenou ve výšce 3 m 
nad terénem pouze pro stávající stav v denní době. Hluková mapa pro výhledový stav by byla 
prakticky k nerozeznání a proto nepovažujeme za nutné rozšiřovat zprávu o ne zcela přehlednou 
informaci, která je daleko přesněji shrnuta v tabulkovém výstupu. 

DEN 600 - 2200 
Celková hluková situace 

LAeq /dB/   VB Č. 
Výška 

/m/ 
Stávající  

stav 
Výhledový 

stav 
Rozdíl 

/dB/ 

3 68.6 68.6 0.0 
1 

6 68.5 68.5 0.0 

3 65.9 65.9 0.0 
2 

6 65.9 66.0 0.1 

3 58.2 58.3 0.1 
3 

6 58.7 58.8 0.1 

6 53.0 53.0 0.0 

9 53.1 53.2 0.1 

12 53.8 53.9 0.1 

15 54.5 54.6 0.1 

4 

18 55.4 55.5 0.1 
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Obr. 4: Hluková mapa pro den, izofony vykresleny ve  výšce 3 m nad terénem 

 
 

Hodnocení: 
Dle stanoviska Národní referenční laboratoře nelze při hodnocení změny hodnot hlukového 
ukazatele považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybujících se v intervalu (0,1-0,9) dB. 
Z výsledků výpočtu je zřejmé, že v našem případě spadají všechny vypočtené hodnoty právě 
do tohoto intervalu. Navýšení počtu automobilů přijíždějících do areálu nebude mít tedy znatelný vliv 
na hlukovou situaci v okolí. 
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9.2 Hluk z provozu OV HOBBY 
V následujících tabulkách jsou předkládány hladiny akustického tlaku A vypočtené v jednotlivých 
výpočtových bodech po vybudování OC. Přikládáme hlukovou mapu pro denní dobu vykreslenou ve 
výšce 3 m nad terénem. 

9.2.1 Bez nové komunikace 
DEN 600 - 2200 NOC 2200 - 600 

Parkovišt ě, p říjezd, VZT VZT 
LAeq /dB/ 

VB 
Č. 

Výška 
/m/ 

doprava  pr ůmysl  celkem  
Limit 
/dB/ 

Hodnocení 
LAeq 
/dB/ 

Limit 
/dB/ 

Hodnocení  

3 42.3 26.9 42.4 26.9 
1 

6 42.3 27.0 42.4 27.0 

3 42.9 27.3 43.0 27.3 
2 

6 43.0 27.7 43.1 27.7 

3 37.4 27.0 37.8 27.0 
3 

6 39.4 27.8 39.7 27.8 

6 30.7 29.1 33.0 29.1 

9 33.8 35.0 37.5 35.0 

12 37.0 37.4 40.2 37.4 

15 40.8 37.4 42.4 37.4 

4 

18 41.2 37.4 42.7 

50 dodržen 

37.4 

40 dodržen 

 

Obr. 5: Hluková mapa pro den, izofony vykresleny ve  výšce 3 m nad terénem 
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Hodnocení: 
Hygienické limity jsou při předpokládaném provozu OC splněny ve všech výpočtových bodech 
v denní i noční době. 

9.2.2 S novou komunikací 
DEN 600 - 2200 

Parkovišt ě, p říjezd, VZT 

LAeq /dB/ 
VB 
Č. 

Výška 
/m/ 

doprava  pr ůmysl  celkem  
Limit 
/dB/ 

Hodnocení  

3 43.3 26.9 43.4 
1 

6 43.3 27.0 43.4 

3 44.0 27.3 44.0 
2 

6 44.0 27.7 44.1 

3 39.2 27.0 39.4 
3 

6 40.8 27.8 41.0 

6 32.3 29.1 34.0 

9 35.2 35.0 38.1 

12 38.7 37.4 41.1 

15 41.9 37.4 43.2 

4 

18 42.4 37.4 43.6 

50 dodržen 

Komentá ř: 
Nová komunikace zde byla hodnocena s limitem 50 dB pro stacionární zdroje. Hygienický limit 
pro hluk z pozemních komunikací je 55 dB.  

Hodnocení: 
Hygienické limity jsou při předpokládaném provozu OC HOBBY centra splněny ve všech 
výpočtových bodech v denní i noční době i po výstavbě nové komunikace. 

9.3 Kompletní provoz - t ř. 1 máje, p říjezdy, parkovišt ě a VZT 
V následující tabulce jsou, pro dokreslení celé situace,  uváděny výsledky výpočtu pro kompletní 
situaci záměru.  

DEN 600 - 2200 
Celková hluková situace 

LAeq /dB/   
VB 
Č. 

Výška 
/m/ 

Stávající 
stav 

Výhledový 
stav 

Rozdíl 
/dB/ 

3 68.6 69.0 0.4 
1 

6 68.5 68.9 0.4 

3 65.9 66.3 0.4 
2 

6 65.9 66.3 0.4 

3 58.2 58.5 0.3 
3 

6 58.7 59.0 0.3 

6 53.0 53.1 0.1 

9 53.1 53.1 0.0 

12 53.8 53.9 0.1 

15 54.5 54.6 0.1 

4 

18 55.4 55.6 0.2 

Komentá ř: 
Rozdíl mezi stávajícím a novým stavem spadá do nehodnotitelného intervalu (0,1 - 0,9) dB.  



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Hluková studie – OC HOBBY, k.ú. B řeclav strana č. 21 Z. č. 09 182 - 2 

Obr. 6: Hluková mapa pro den, izofony vykresleny ve  výšce 3 m nad terénem - vše  

 

10 Závěrečné hodnocení 

Hluková studie řešila vliv provozu areálu vzhledem k chráněným venkovním prostorům a prostorům 
staveb. Modelací situace bylo prokázáno splnění hygienických limitů v denní době. Nejbližší 
chráněné prostory staveb jsou od záměru vzdáleny cca 150 m. Pro hluk v lokalitě je dominantní 
hlavní pozemní komunikace - Tř. 1. máje, to je zřejmé jednak z výpočtu tak i z měření hluku. 
Zvýšení počtu automobilů, v souvislosti s výstavbou OC HOBBY, je z hlukového hlediska velmi 
malé. O tom svědčí rozdíly kolem 0,1 dB při porovnání stávajícího a nového provozu na komunikaci.  

Výsledky výpočtů modelace posuzovaného prostoru prokazují dodržení předpokládaných 
hygienických limitů. 



 

AKUSTING, spol. s r. o. 

Laborato ř akustických m ěření akreditovaná ČIA, č. 1483 

Cejl 76, 602 00 Brno 

IČO: 27679748 DIČ: CZ27679748 

Tel., fax: 545 210 297 e-mail: akusting@akusting.cz  http:  www.akusting.cz  

 

 

 

 

 

 

 

Protokol o m ěření hluku č. 29/10 

 
 

Měření hluku dopravy silnice II/55 na t řídě 1. máje, B řeclav 

 
 

Číslo zakázky: 10 082 

 

Objednatel: M-envi s. r. o., Brtnice u Jihlavy  

 

Datum převzetí objednávky: 17. května 2010 

 

Datum a doba měření :  19. 5. ~ 20. 5. 2010 (2200 – 0000 ~ 0000 – 0005) 

 20. 5. 2010 (1350 – 1440) 
 

Datum vystavení protokolu: 26. května 2010  

 

Počet výtisků: 4 

Výtisk č.: 1 

Počet stran: 12 

 

Měřily:  Ing. Jana Tomášiková, Ing. Hana Vojí řová  

Vypracovala: Ing. Jana Tomášiková 

  

Schválil: Ing. Miroslav Fri č – vedoucí laborato ře 

  

 
 

 

Prohlášení: Výsledky akustického měření se vztahují pouze na měřený objekt. 
Protokol o měření lze reprodukovat pouze jako celek, jinak pouze 
se souhlasem Laboratoře akustických měření. 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Protokol o m ěření hluku č. 29/10 strana č. 2 Z. č. 10 082 

OBSAH 

1 LEGISLATIVA ........................................ .............................................................................3 

1.1 Použité zkušební postupy........................... ..........................................................................................3 

1.2 Související p ředpisy ............................................. .................................................................................3 

1.3 Podklady........................................... ......................................................................................................3 

2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů.................................................................3 

3 SEZNAM POUŽITÝCH MĚŘIDEL .......................................................................................4 

3.1 Základní m ěřidla ............................................... .....................................................................................4 

3.2 Pomocná m ěřidla............................................... ....................................................................................4 

4 POUŽITÁ METODIKA MĚŘENÍ...........................................................................................4 

4.1 Metodika m ěření hluku z dopravy................................ ........................................................................4 

4.2 Základní nastavení p řístroj ů .................................................................................................................6 

4.3 Měřené veli činy ................................................ ......................................................................................6 

4.4 Stanovené hodnoty .................................. .............................................................................................6 

4.5 Zkušební podmínky .................................. .............................................................................................6 

5 URČENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ ...........................................................................................7 

5.1 Limitní hlukové hodnoty z dopravy po pozemních komu nikacích........................................... ........7 

6 POPIS SITUACE .................................................................................................................9 

7 VÝSLEDKY MĚŘENÍ HLUKU .......................................... ...................................................9 

7.1 Měřicí body........................................... ..................................................................................................9 

7.2 Nejistota m ěření...................................................................................................................................10 

7.3 Hladiny akustického tlaku A ........................ .......................................................................................10 

8 ROZBOR A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ ....................................................................11 

8.1 Výsledná hodnota v MB1 ............................. .......................................................................................11 

8.2 Výsledná hodnota v MB2 ............................. .......................................................................................12 

9 ZÁVĚR...............................................................................................................................12 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Protokol o m ěření hluku č. 29/10 strana č. 3 Z. č. 10 082 

1 Legislativa 

1.1 Použité zkušební postupy 
1 ČSN ISO 1996-1: Akustika. Popis, měření a hodnocení hluku prostředí. Část 1: Základní veličiny a postupy 

pro hodnocení. Český normalizační institut; srpen 2004. 

2 ČSN ISO 1996-2: Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku 
prostředí. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; srpen 2009. 

3 HEM-300-11.12.01-34065: Metodická opatření. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku  
v mimopracovním prostředí. Ministerstvo zdravotnictví - hlavní hygienik České republiky; prosinec 2001. 

1.2 Související p ředpisy 
4 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

5 Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů včetně 
novelizace zákonem č. 274/2003 ze dne 7. srpna 2003 a zákonem č. 392 ze dne 27. září 2005. 

6 Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. RNDr. Miloš Liberko a kol.; edice PLANETA, 2005. 

1.3 Podklady 
7 Hluková studie z.č. 09182: OBCHODNÍ CENTRUM HOBBY BŘECLAV. Hluk provozu. AKUSTING spol. s r. o. 

Brno; listopad 2009. 

2 Seznam použitých zkratek a symbol ů 

LA eq.T  /dB/ - ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A 

LpAmax  /dB/ - maximální hladina akustického tlaku vážená filtrem A 

LpAmin  /dB/ - minimální hladina akustického tlaku vážená filtrem A 

LA 90,T     /dB/ -   procentní hladina akustického tlaku, vážená filtrem A, překročená v 90 % doby 

      z měřeného časového intervalu T 

MB  -   měřicí bod 

CHVePS - chráněný venkovní prostor staveb 

OA  - osobní automobily 

NA  - nákladní automobily 

MOTO  - motocykly 
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3 Seznam použitých m ěřidel 

3.1 Základní m ěřidla 
Zvukoměr: 2250, v. č. 2506608, ověř. list 6035-OL-Z0026-10 z 25. 3. 2010, platnost do 24. 3. 2012 

Zvukoměr: 2250, v. č. 2611534, ověř. list 6035-OL-Z090-09 z 22. 10. 2009, platnost do 21. 10. 2011 

Mikrofon: 4189, v. č. 2529632, ověř. list6035-OL-M0036-10 z 25. 3. 2010, platnost do 24. 3. 2012 

Mikrofon: 4189, v. č. 2680792, ověř. list 6035-OL-M090-09 z 19. 10. 2009, platnost do 18. 10. 2011 

Akustický kalibrátor: 4231, v. č. 2524993, kalibr. list 6035-KL-K0014-10 z 23. 3. 2010, platnost do 22. 3. 2012 

Výrobce přístrojů: Brüel & Kjaer, Dánsko 

Třída přesnosti měřidel: 1 

3.2 Pomocná m ěřidla 
Stáčecí metr: JOBI, i. č. SM-145-06, kalibr. list KL-A1460/2006, kalibrace 14. 7. 2006, platnost do 13. 7. 2016 

Commetr: C 3120, v. č. 08900341, kalibr. list 9288F/08, kalibrace 8. 12. 2008, platnost do 7. 12. 2018 

Anemometr EXTECH: 45158, v. č. 09596, kalibr. list 5012-KL-RS079-08, kalibrace 27. 10. 2008, platnost do 26. 10. 2018 

4 Použitá metodika m ěření 

4.1 Metodika m ěření hluku z dopravy 
Měření proběhlo v souladu s metodikou měření hluku silniční dopravy – měření s technickou třídou 
přesnosti. V měřicích bodech se s ohledem na intenzitu dopravy měřilo vždy 1 x 30 minut v denní 
době a 1 x 120 minut v noční době (podrobně viz tabulku č. 1, zvýrazněno žlutě). Po dobu měření 
hluku byla zaznamenávána intenzita dopravy na přilehlé I/55, kontrolně také na ulici U Nemocnice. 

V této zprávě jsou vypsány přehledně nejdůležitější údaje, podrobnější informace jsou uloženy 
v databázi firmy Akusting. 

Tabulka č. 1: Metodika m ěření – technická t řída přesnosti (p řevzato z lit. /6/) 

Denní doba Noční doba Intenzita 
provozu za 24 

hodin T,h t,min T,h t,min T,h t,min T,h t,min 
Méně než 720 6.00-14.00 480 14.00-22.00 480 22.00-24.00 120 0.00-6.00 360 

720 - 2 400 8.00-12.00 120 13.00-17.00 120 22.00-24.00 120 0.00-6.00 360 
2 401-12 000 8.00-12.00 60 13.00-18.00 60 22.00-24.00 120 0.00-6.00 120 
12 001 a více 7.00-12.00 30 12.30-19.00 30 22.00-6.00     120 

 

V denní době se měří buď dopoledne, nebo odpoledne: v noci se měří v obou časových intervalech. 
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Tabulka č. 2: Intenzita dopravy na I/55 úsek 6-0861 
Údaje o intenzitách byly získány z podkladů Ředitelství silnic a dálnic ČR o sčítání dopravy v roce 
2005 a z jejich přepoču pro rok 2010. 

 

Tab.1: Intenzity dopravy za 24 hodin - údaje p řevzaté z ŘSD  

tř. 1. máje 
24 hod 

Osobní  Těžká Motocykl Celkem 
2005 19719 2969 179 22867 

Koef. přepočtu pro rok 2010 1.28 1.3 0.91   
2010 25240 3860 163 29263 

 

Obrázek č. 1: Schéma sledovaného úseku na I/55 
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4.2 Základní nastavení p řístroj ů 
K měření byly použity dva zvukoměry s 1/1 a 1/3 oktávovým filtrem Brüel & Kjaer, typ 2250. 

Měřicí přístroje Brüel & Kjaer, typ 2250 byly na začátku a na konci měření přezkoušeny 
kalibrátorem Brüel & Kjaer, typ 4231. 

Nastavení mikrofonu: FRONTAL (čelní dopad zvuku)   

Časová konstanta: FAST 

4.3 Měřené veli činy 
Hlavní měřená veličina: 

• ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LA eq.T 

Doplňující měřené veličiny: 

• maximální hladina akustického tlaku A, LpAmax 

• minimální hladina akustického tlaku A, LpAmin. 

4.4 Stanovené hodnoty 
Hlavní deskriptor hluku: 

• ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LA eq.T 

• průměrná ekvivalentní hladina akustického tlaku A, L A eq.T 

Při měření hluku hodnocených zdrojů byly vyloučeny všechny rušivé zdroje, které nesouvisely se 
zadaným úkolem (výstražné signály sanitek, policie; štěkot psů, letadla, apod.). 

4.5 Zkušební podmínky 

4.5.1 Charakteristika prostoru 
Mezi měřicími místy (polohou mikrofonu) a zdrojem hluku (doprava) z posuzované silnice se 
v místě MB1 nacházel porost jednotlivých stromů, v místě MB2 jednopodlažní objekt autoservisu. 

4.5.2 Charakteristika m ěřených zdroj ů 
Byl měřen hluk z dopravy na silnici I/55 v obci Břeclav.  

4.5.3 Klimatické podmínky 
 19. 5. 2010 20.5.2010 

Teplota vzduchu: t =   9,6 °C  t =   17,2 °C 

Vlhkost vzduchu: ϕ =  82,0 % ϕ =  56,9 % 

Rychlost větru: v =  0 – 0,5 m.s
-1 

v =  0 - 2 m.s
-1 

Oblačnost: Zataženo Zataženo 

4.5.4 Povaha hluku 
Proměnný dopravní hluk. 

4.5.5 Umíst ění mikrofonu 
Při měření byl mikrofon měřicího přístroje upevněný na stativu nebo teleskopické tyči ve výšce 3 m 
nad terénem u bodu MB1 a 4,5 m nad terénem u MB2, 2 m od fasády posuzovaného domu – 
v CHVePS; podrobně viz každý soubor měření zvlášť. 
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5 Určení hlukových limit ů 

Poznámka: Kurzívou jsou vypsány příslušné pasáže ze zákona č. 258/2000 Sb., a z nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb. 

5.1 Limitní hlukové hodnoty z dopravy po pozemních komunikacích 

5.1.1 Chráněný venkovní prostor a chrán ěný venkovní prostor staveb 
Hodnoty hluku (podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí: Hluk v chráněném vnitřním 
prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, § 1: 
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru) … se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. 

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, 
a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T  stanoví pro celou 
denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 zákona 
č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona: 

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních 
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, 
jakož i funkčně obdobných staveb. 

Pro ostatní stavby (mimo lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní) platí: 

 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku se stanoví součtem základní hladiny 
hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3, 
část A, k NV č. 148/2006 Sb. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích se stanoví LAeq,T 
pro celou denní a noční dobu. 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku  v chrán ěném venkovním prostoru staveb 
a v chrán ěném venkovním prostoru 

Část A   
Druh chrán ěného prostoru Korekce [dB] 

 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní  

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor  

0 +5 +10 +20 

 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.  

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.  
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Vysvětlivky: 

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů 
hluku6), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále 
s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování 
a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

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

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

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, 
kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních 
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení 
nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek 
při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb 
a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.  

 
Silnice I/55 je hlavní komunikace. 

Při použití korekce pro hlavní pozemní komunikace jsou limity následující: 

 Denní doba (6 - 22 h): Laeq,T. = 50 + 10 = 60 dB 

 Noční doba (22 - 6 h):                              Laeq,T. = 50 + 10 - 10 = 50 dB 

 

V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou 
hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích 
a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 
vznikl do 31. prosince 2000.  

 Denní doba (6 - 22 h): Laeq,T. = 50 + 20 = 70 dB  

 Noční doba (22 - 6 h):                              Laeq,T. = 50 + 20 - 10 = 60 dB  

 

Pozn: Hygienické limity zde uvedené, jsou vyjádřeny obecně a slouží pro základní informaci – 
ze strany zpracovatele se jedná pouze o návrh. Určení příslušných hygienických limitů, které se 
vztahují k danému chráněnému venkovnímu prostoru nebo chráněnému venkovnímu prostoru 
staveb, je v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 

                                                

 

 
6)  § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 
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6 Popis situace 

Jedná se o kontrolní měření hluku z dopravy na silnici I/55 v obci Břeclav. Důvodem je záměr 
výstavby OC HOBBY ve sledované lokalitě. Měření hluku slouží pro srovnání hodnot hluku pozadí 
v uvedené části, kde je nyní dominantním zdrojem hluku doprava po třídě 1. máje. 

Měření hluku dopravy bylo zvoleno v místě výpočtového bodu č. 2 uvedené studie a dále u fasády 
novostavby bytového domu U Nemocnice 8. Tento objekt je od silnice I/55 vzdálen cca 130 m a je 
odstíněn přízemní budovou autoservisu. 

Měření hluku proběhlo v denní i noční době v souladu s použitou metodikou. Rozlišení den - noc je 
v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Během měření hluku byla zaznamenávána intenzita 
dopravy na silnici I/55, kontrolně i na ulici U Nemocnice.  

7 Výsledky m ěření hluku 

7.1 Měřicí body 
Měření se uskutečnilo na dvou měřicích bodech MB1 – MB2. 

Volba měřicích bodů byla konzultována s  KHS.  

MB1 –  2m před fasádou RD Tř. 1. máje č.p. 583/11 

 Odpovídá výpočtovému bodu VB2 Hlukové studie /lit.7/ 

MB2 –  2m před fasádou bytového domu U Nemocnice 3372/8 - novostavba domu 

 

x MB1 
x MB2 
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7.2 Nejistota m ěření 
Nejistota měření byla stanovena dle metodiky měření hluku silniční dopravy. Přesnost měření je 
charakterizována nejvyšší směrodatnou odchylkou výsledků (б) pro danou přesnost měření. 

Pro běžnou třídu přesnosti se uvádí největší směrodatná odchylka б = 2 dB.  

Nejistotu měření stanovujeme na ± 2,0 dB. 

7.3 Hladiny akustického tlaku A 
Výsledky měření jsou uvedeny v následujících tabulkách zpracovaných v prostředí programu 
Excel.  

 

MB1 2 m před fasádou RD t ř. 1. máje č.p. 583/11 
     Denní doba  

Paměť Čas spuštění Interval T (s) LA eq,T(dB)  LpAmax(dB) LpAmin(dB) LA90,T (dB)  
soubor005 20.5.2010 14:00 00:29:42 64,1 80,9 49,0 57,7  

 

MB1 2 m před fasádou RD t ř. 1. máje č.p. 583/11 
     Noční doba  

Paměť Čas spuštění Interval T (s) LA eq,T(dB)  LpAmax(dB) LpAmin(dB) LA90,T (dB)  
soubor001 19.5.2010 22:00 00:29:49 59,6 72,9 37,5 42,2  
soubor002 19.5.2010 22:30 00:28:41 59,4 74,6 38,2 41,4  
soubor003 19.5.2010 23:00 00:29:46 57,5 73,5 37,1 39,8  
soubor004 19.5.2010 23:30 00:28:58 55,9 73,2 36,6 39,0  

 

MB2 2 m před fasádou bytového domu U Nemocnice 3372/8 
     Denní doba  

Paměť Čas spuštění Interval T (s) LA eq,T(dB)  LpAmax(dB) LpAmin(dB) LA90,T (dB)  
Soubor013 20.5.2010 14:00 00:30:05 59,6 73,3 47,2 51,5  

 

MB2 2 m před fasádou bytového domu U Nemocnice 3372/8 
     Noční doba  

Paměť Čas spuštění Interval T (s) LA eq,T(dB)  LpAmax(dB) LpAmin(dB) LA90,T (dB)  
Soubor001 19.5.2010 22:00 00:29:48 51,6 73,1 37,3 41,3  
Soubor002 19.5.2010 22:30 00:29:39 49,8 68,0 37,5 40,7  
Soubor003 19.5.2010 23:00 00:29:49 49,3 68,3 36,6 40,7  
Soubor004 19.5.2010 23:30 00:29:51 44,0 66,4 36,0 38,8  

 

Informativně byl proveden náměr hluku pozadí s vyloučením hluku dopravy: 

MB2 2 m před fasádou bytového domu U Nemocnice 3372/8 - POZAD Í 
       

Paměť Čas spuštění Interval T (s) LA eq,T(dB)  LpAmax(dB) LpAmin(dB) LA90,T (dB)  
Soubor005 20.5.2010 0:01 00:02:02 38,5 53,1 33,5 35,0  
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8 Rozbor a shrnutí výsledk ů měření 

Níže uvedený rozbor stanovuje, jakých hodnot hluku je na jednotlivých místech dosaženo. 
Do výsledků je zahrnuta i nejistota měření, která určuje, zda je: 

• limit je prokazateln ě dodržen   (naměřená hodnota plus  nejistota měření je nižší  než 
limit); 

• limit je neprokazateln ě dodržen   (naměřená hodnota je nižší  než limit, avšak naměřená 
hodnota plus  nejistota měření je vyšší  nebo rovna limitu); 

• limit je neprokazateln ě překročen   (naměřená hodnota je vyšší  nebo rovna limitu, avšak 
naměřená hodnota minus  nejistota měření je nižší  nebo rovna limitu); 

• limit je prokazateln ě překročen   (naměřená hodnota minus  nejistota měření je vyšší 
nebo rovna limitu). 

8.1    Výsledná hodnota v MB1 
Zdroj hluku:   doprava na silnici I/55 

Místo m ěření:  2 m před fasádou RD tř. 1. máje č.p. 583/11,  

 mikrofon ve výšce 3 m nad terénem 

Třída přesnosti m ěření:  technická 

 

8.1.1 Denní doba 
Zjištěné intenzity dopravy 1400 – 1430: OA NA (vč. BUS) MOTO 

I/55 568 102 7        

Naměřené hladiny hluku: LA eq.T = 64,1 dB. 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq.16h = (64,1 ± 2,0) dB 
Studie duben 2010: LA eq.16h = 66,6 dB 

 

Hodnocení:  

V MB1 je výše předpokládaný denní hygienický limit ve výši 70 dB, dle naměřené hodnoty, 
prokazateln ě dodržen . 

8.1.2 Noční doba 
Zjištěné intenzity dopravy 2200 – 2400: OA NA (vč. BUS) MOTO 

I/55 281 36 1        

Naměřené hladiny hluku: LA eq.T = 59,6 dB; 59,4 dB; 57,5 dB; 55,9 dB. 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq.8h = ( 58,3 ± 2,0) dB 

Stanovená hladina LAeq.8h byla vypočtena energetickým průměrem jednotlivých naměřených hladin 
hluku. 

 

Hodnocení:  

V MB1 je výše předpokládaný noční hygienický limit ve výši 60 dB, dle naměřených hodnot, 
neprokazateln ě dodržen . 
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8.2 Výsledná hodnota v MB2 
Zdroj hluku:   doprava na silnici I/55, vliv dopravy po ulici U Nemocnice 

Místo m ěření:  2 m před fasádou bytového domu U Nemocnice 3372/8a,  

 mikrofon ve výšce 4,5 m nad terénem 

Třída přesnosti m ěření:  technická 

 

8.2.1 Denní doba 
Zjištěné intenzity dopravy 1400 – 1430: OA NA (vč. BUS) MOTO 

I/55 568 102 7        

U Nemocnice 37 3 0 

Naměřené hladiny hluku: LA eq.T = 59,6 dB. 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq.16h = (59,6 ± 2,0) dB 

 

Hodnocení:  

V MB2 je výše předpokládaný denní hygienický limit ve výši 70 dB, dle naměřené hodnoty, 
prokazateln ě dodržen . 

 

8.2.2 Noční doba 
Zjištěné intenzity dopravy 2200 – 2400: OA NA (vč. BUS) MOTO 

I/55 281 36 1        

U Nemocnice 151 21  1 

Naměřené hladiny hluku: LA eq.T = 51,6 dB; 49,8 dB; 49,3 dB; 44,0 dB. 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq.8h = ( 49,4 ± 2,0) dB 

Komentá ř: 

Stanovená hladina LAeq.8h byla vypočtena energetickým průměrem jednotlivých naměřených hladin 
hluku. 

 

Hodnocení:  

V MB1 je výše předpokládaný noční hygienický limit ve výši 60 dB, dle naměřených hodnot, 
prokazateln ě dodržen . 

9 Závěr 

Ve sledované lokalitě je dominantním zdrojem hluku doprava po silnici I/55. Zjištěné ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A se v místě MB1 pohybují těsně pod hygienickým limitem hluku 
korigovaným pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích. V místě MB2 je 
situace ovlivněna dopravou na přilehlé komunikaci U Nemocnice. 
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Zkratky a symboly použité v textu  

AQG Air Quality Guidelines (název směrných hodnot pro ovzduší dle WHO) 

ATSDR Agency for toxic substances and disease registry  
(Společnost pro toxické látky a registr nemocí USA) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

GV Guidelines Values (název směrných hodnot dle WHO) 

HSDB Hazardous Substances Data Bank (Databáze rizikových látek) 

IARC International Agency for Research of Cancer  
(Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) 

IRIS    Integrated Risk Information System (Integrovaný informační systém rizik) 

IUR Inhalation Unit Risk – jednotka karcinogenního rizika pro inhalační expozici 

LOAEL Nejnižší dávka při expozici zkoumané látce, při které je ještě pozorována 
nepříznivá odpověď organismu na statisticky významné úrovni v porovnání 
s kontrolní skupinou 

MRLs Minimal Risk Levels (databáze rizikových látek uvádějící tzv. minimální hladiny 
rizika) dle ATSDR 

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NO2 Oxid dusičitý  

NOAEL Nejvyšší dávka, při které ještě není pozorována nepříznivá odpověď organismu 
na statisticky významné úrovni v porovnání s kontrolní skupinou 

OT Odor Treshold (čichový práh – koncentrace, od které je látka čichově 
postižitelná) 

PM2,5 Prašný aerosol - frakce částic s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm 

PM10 Prašný aerosol - frakce částic s aerodynamickým průměrem do 10 µm 

RfC Reference Concentration (název referenční koncentrace) 

RfDi Inhalation Reference Dose (název referenční dávky pro inhalační expozici) 

SO2 Oxid siřičitý  

SZÚ Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze 

US EPA       United States Environmental Protection Agency   
(Americký úřad pro ochranu životního prostředí) 

WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 
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HODNOCENÍ  VLIVU ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  
 

 
Záměr:  Obchodní centrum HOBBY Břeclav 

 

I. ÚVOD - METODIKA HODNOCENÍ 
 

Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel z hlediska zátěže hlukem, znečišťujícími látkami 
a prachem v ovzduší bylo zpracováno jako příloha k oznámení o vlivech záměru na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.  

Objednatelem posouzení záměru a zpracovatelem oznámení je Ing. Alexandr Mertl, 
M-envi s.r.o. se sídlem v Brtnici u Jihlavy. 

Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health Risk Assessment) je postup, který využívá všech 
dostupných údajů (dle současného vědeckého poznání) pro určení faktorů, které mohou  
za určitých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní účinky. Dále odhaduje rozsah expozice 
určitému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny 
dotčené populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik 
vyplývajících z uvedených zjištění. Součástí hodnocení je také diskuse úrovně nejistot, které 
jsou spjaty s tímto procesem. 
 

Hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř kroků (Provazník, 2000):  
 

1. určení (identifikace) nebezpečnosti – tj. jak a za jakých podmínek může faktor nepříznivě 
ovlivnit zdraví, 

2. charakterizace nebezpečnosti – popis kvantitativních vztahů mezi dávkou a rozsahem 
nepříznivého účinku, 

3. hodnocení expozice – cesty vstupu do organismu, popis velikosti, četnosti a doby trvání 
expozice dané populace sledovanému faktoru, 

4. charakterizace rizika – integrace dat získaných v předchozích krocích, tj. určení 
pravděpodobnosti, s jakou by došlo k některému z hodnocených poškození zdraví 
a analýza nejistot celého procesu hodnocení. 

Základními podklady o předpokládané expozici pro hodnocení zdravotních rizik byly výsledky 
modelových výpočtů rozptylové a hlukové studie. 

Hodnocení zdravotních rizik je provedeno dle autorizačních návodů AN/14/03 Státního 
zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik v souladu se zákonem č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Výstupy hodnocení zdravotních rizik by měly sloužit pro řízení rizika – tj. jako podklad 
pro rozhodování o případných potřebných opatřeních k minimalizaci těchto rizik. 

 

II. STRUČNÝ POPIS POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU A ZÁJMOVÉ LOKALITY  

II.1  Základní charakteristika zám ěru  

Záměrem investora je vybudování obchodního centra HOBBY včetně zázemí a parkoviště 
pro zákazníky. Areál je navržen na nezastavěné ploše na západním okraji města Břeclav 
při Třídě 1. máje. 
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Obchodní centrum HOBBY je navrženo jako maloobchodní prodejna se širokým sortimentem 
zboží z oblasti potřeb pro stavebníky, kutily, zahrádkáře a řemeslníky. Konkrétní sortiment zboží 
pak bude zaměřen na kutilství, dům a byt, zvířectvo, zahradu a rostliny. Mimo standardního 
prodeje zboží se předpokládá i další nabídka služeb (odborné poradenství, půjčovna techniky, 
aj.). Obchodní centrum bude také poskytovat nabídku prodeje potravin, nápojů a občerstvení. 
Provoz areálu bude od 8.00 do 22.00 hodin. 

Objekt je navržen nepodsklepený, částečně patrový. Ve 2.NP bude umístěna administrativa 
obchodního centra a sociální zázemí pro zaměstnance, částečně i prostory pro elektrozařízení. 

Zboží bude přiváženo nákladními automobily do prostoru částečně zastřešeného zásobovacího 
dvora, kde je umístěna příjmová rampa. Zde dojde k prvotnímu třídění zboží. Pro překládku 
zboží z automobilů při příjmu materiálu budou sloužit vysokozdvižné vozíky. Některý sortiment 
bude převážen přímo na prodejní plochu. Zbytek bude postupně přes zónu příjmu tříděn, 
vybalován a průběžně naskladňován na prodejnu. Pro další manipulaci se zbožím budou použity 
vysokozdvižné vozíky nebo paletové vozíky – podle vhodnosti použití. 

Objekt bude vytápěné teplem z vlastní plynové kotelny. Na střeše budou umístěny 
vzduchotechnické jednotky pro větrání a klimatizaci vnitřních prostor. 

Areál obchodního centra bude napojen prostřednictvím nové místní komunikace do stávající 
křižovatky na ul. Tř. 1. máje – průtah státní silnice I/55. Přilehlé parkoviště pro zákazníky 
je plánováno s celkovou kapacitou 202 parkovacích stání. V prostoru zásobovacího dvora je 
navrženo 10 parkovacích stání pro zaměstnance. 

Součástí realizace záměru bude i provedení sadových úprav v areálu. Bude se jednat zejména 
o volné travnaté plochy doplněné na vhodných místech soustředěnou skupinovou výsadbou. 
Na parkovišti, v ostrůvcích parkovacích řad, se předpokládá půdopokryvná výsadba keřů.  
 

II.2  Popis zájmové lokality a exponované populace  

Zájmové území se nachází na západním okraji města Břeclav při silnici I/55 směrem na 
Poštornou. Obchodní centrum HOBBY Břeclav je navrženo na pozemku p.p.č. 428/29, 428/30, 
428/31, 428/35 a části pozemku p.č. 428/10 katastrálního území Břeclav.  

Zájmová lokalita je v současné době bez zástavby. Ze západu na tuto lokalitu navazuje pruh 
vzrostlé  zeleně a rybník Včelínek s přítokem, z východu pak příkop – lesní kanál, podél kterého 
je umístěn Penny market a kemp. 

Nadmořská výška zájmového pozemku se pohybuje kolem 160 metrů n. m. 

Dle údajů Ministerstva vnitra ČR (stav k 15.10. 2010) je v Břeclavi  (resp. v jeho třech částech: 
Břeclavi, Charvátské Nové Vsi a Poštorné) přihlášeno k trvalému pobytu celkem 25 557 osob -  
z toho je 10 643 mužů nad 15 let, 1 737 chlapců do 15 let, 11 546 žen nad 15 let, 1 631 dívek 
do 15 let. 

Nejbližší obytná zástavba se nachází jihovýchodně a jihozápadně od areálu záměru, 
ve vzdálenosti cca 120–170 m (ul. U nemocnice, Lesní a v blízkosti Tř. 1. máje).  

Na základě znalosti lokality byly zpracovatelem oznámení odhadnuty následující počty 
exponovaných obyvatel v nejbližší zástavbě v okolí záměru:   

• v bytovém domě  č.p. 3372 (ulice U nemocnice) je situováno cca 58 jednotek 
(53 bytových, 5 nebytových prostor), tedy přibližně 150–200 obyvatel, 

• rodinné domy  č. p. 588, 587, 586, 585 (ulice Lesní) – celkem přibližně 15 obyvatel, 

• rodinné domy  č. p. 583/11, 282/13, 705/15 (u tř. 1. máje) – celkem přibližně 10 obyvatel. 
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III. ŠKODLIVINY 

III.1  Výchozí podklady, identifikace škodlivin  

Pro navrhovaný záměr je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele vyplývající 
z inhalační expozice škodlivinám a prachu emitovaného v souvislosti s  provozem záměru. 
Podkladem pro hodnocení předpokládané kvality ovzduší v dané lokalitě i zdravotních rizik byly 
výsledky modelových výpočtů rozptylové studie (Cetl, 2010). 

Škodliviny budou do ovzduší emitovány především při provozu vyvolané dopravy – osobní 
dopravy zákazníků a zásobování obchodního centra nákladními automobily. Kapacita parkoviště 
je 202 stání pro osobní automobily. Bylo uvažováno s 12 násobnou výměnou během denní doby 
(1200 příjezdů za den). K zásobování objektu se předpokládá intenzita 14 nákladních aut za 
den. Pro výpočet emise byly použity faktory dle MEFA 02 a uvažováno různé stáří vozidel v 
dopravním proudu. 

Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva. 
Znečišťující látky vznikající spalováním pohonných hmot jsou především oxidy dusíku, pevné 
částice, uhlovodíky, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, těkavé organické látky aj. 

Dalším zdrojem emisí bude vytápění objektu – resp. provoz kotelny na zemní plyn. Kotelna bude 
osazena plynovým nízkoteplotním kondenzačním kotlem typu BUDERUS Logano SB 615 o 
výkonu 400 kW. 

Pro hodnocení příspěvku z provozu záměru k imisní zátěži lokality byly vybrány (na základě 
předpokládaného emitovaného množství a účinků) následující modelové látky: prašný aerosol 
frakce PM 10, oxid dusi čitý, oxid uhelnatý, benzen a benzo(a)pyren . 

V rozptylové studii byly dále vyčísleny také imise organických látek – jedná se o heterogenní 
skupinu látek, kterou nelze jednoduše toxikologicky charakterizovat a proto ji nelze dále využít 
ani pro odhad zdravotních rizik. 

III.2  Klimatické faktory, stávající imisní situace  

Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice pro Břeclav zpracované Českým 
hydrometeorologickým ústavem Praha. Větrná růžice udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m 
nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním 
teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má severozápadní (18,45 %) 
jihovýchodní (16,01 %), západní (13,99 %) a severovýchodní vítr (11,99 %). Četnost výskytu 
bezvětří je 7,57 %. 

Imisní monitoring oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 a benzenu se nejblíže 
provádí na měřící stanici Mikulov-Sedlec. Níže v textu jsou uvedeny údaje převzaté z ročenky 
ČHMÚ “Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR” za rok 2009 pro stanici 
č. 1135 Mikulov-Sedlec: 

Oxid dusičitý 

V roce 2009 bylo naměřeno hodinové maximum 68,7 µg/m3 (11.1.), 98% kvantil činil 
34,2 µµµµg/m 3. Roční průměrná koncentrace (tj. roční aritmetický průměr) byl zjištěn v úrovni 
11,3 µµµµg/m 3.  
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Suspendované částice frakce PM10 

Na stanici bylo naměřeno denní maximum v úrovni 101,4 µg/m3 (10.1.), 98% kvantil činil 
73 µµµµg/m 3. Roční průměrná koncentrace - tj. aritmetický průměr byl  23,2 µµµµg/m 3. 

Benzen  

Na stanici bylo v roce 2009 naměřeno hodinové maximum 13,8 µg/m3 (19.12.), 98% kvantil činil 
4,6 µg/m3. Denní maximum dosáhlo úrovně 8,2 µg/m3 (21.12.), 98% kvantil činil 4,1 µg/m3. 
Roční průměrná koncentrace - tj. aritmetický průměr byl  1,1 µµµµg/m 3. 

Benzo(a)pyren, oxid uhelnatý a těkavé organické látky stanice č. 1135 Mikulov-Sedlec neměří. 

Stanice č. 1135 Mikulov-Sedlec je pozaďová, je umístěna v zemědělské krajině (převažuje orná 
půda). Vzdálenost od posuzované lokality je cca 11,5 km. Reprezentativnost stanice je 
v oblastním měřítku (desítky až stovky km). Terén v okolí odpovídá vrcholové poloze (do 10%). 
Typ a charakteristika zóny: venkovská, zemědělská. Nadmořská výška lokality je 245  m n.m.  
Cílem měření je získání dat pro výzkum. projekty, modely, verifikace atp. 

Umístění stanice Mikulov Sedlec a typ zóny se neshoduje s podmínkami v  zájmové lokalitě. 
Posuzovaná lokalita odpovídá svým charakterem příměstskému (až městskému) prostředí, 
které je významně ovlivňováno emisemi z automobilové dopravy z přílehlé hlavní komunikace.  

Z tohoto důvodu jsou při dalším hodnocení pro stanovení stávající imisní zátěže využity výsledky 
rozptylové studie Jihomoravského kraje. I přesto nemusí zjištěné imisní koncentrace vystihovat 
přesně situaci v předmětné lokalitě. Na hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek je 
třeba pohlížet jako na orientační. 

Z grafických zobrazení imisní zátěže vyplývá, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého 
v blízkosti navrhovaného záměru dosahují úrovně do 20 µg.m-3, maximální hodinové 
koncentrace dosahují hodnot do 100 µg.m-3, v blízkost dálnice D2 byly vypočteny i hodnoty 
vyšší. 

Roční průměrné koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 v dotčené lokalitě dosahují 
hodnot do 15 µg.m-3, maximální 24hodinové koncentrace se pohybují na úrovni imisního limitu 
(50 µg.m-3) s nadlimitní četností překročení prakticky v celém centru Břeclavi. 

Roční průměrné koncentrace v blízkosti navrhovaného záměru se pohybují u benzenu 
do 3 µg.m-3 a u benzo(a)pyrenu nad 1 ng.m-3, resp 1,1–1,5 ng.m-3. 

III.3 Identifikace a charakterizace  nebezpe čnosti  

TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY - SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE  

Tuhé znečišťující látky představují směs látek. K jejich popisu se používá více pojmů (např. 
suspendované částice, prašný aerosol, polétavé částice). Dle velikosti částic můžeme 
suspendované částice rozdělit na frakci PM10 (frakce částic s aerodynamickým průměrem 
do 10 µm) a frakci PM2,5 (frakce částic s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm). 

Podle WHO (2000) jsou hladiny imisních koncentrací PM10 v severní Evropě nízké, průměrné 
koncentrace v zimním období v městských oblastech nepřesahují 20–30 µg/m3. V západní 
Evropě jsou koncentrace PM10 vyšší: 40–50 µg/m3 s malými rozdíly mezi městskými 
a ostatními oblastmi. Pro střední a východní Evropu není k dispozici dostatek dostupných dat. 
Průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg/m3 jsou překračovány v mnoha evropských 
oblastech (zejména během zimních inverzí). 
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Dle Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu 
k životnímu prostředí (SZÚ, 2010) bylo v roce 2009 i přes příznivé rozptylové podmínky alespoň 
jedno z kritérií překročení ročního imisního limitu pro PM10 (aritmetický roční průměr 
nad 40 µg/m3 a/nebo více než 35 překročení 24-hod. limitu 50 µg/m3 za kalendářní rok) 
naplněno na 21 z 77 měřicích stanic zahrnutých do zpracování. Zvýšení znečištění ovzduší 
částicemi frakce PM10 má v České republice víceméně plošný charakter. V jednotlivých typech 
městských lokalit, v závislosti na intenzitě okolní dopravy, se roční střední hodnota se 
pohybovala v rozsahu od 24,8 µg/m3 v dopravou nezatížených lokalitách, přes 26,3 µg/m3 
u dopravně středně zatížených, po 32,1 ročního průměru v dopravně extrémně exponovaných 
místech až po více než  39 µg/m3 v průmyslem silně exponovaných lokalitách.  

Je zřejmá přímá závislost na intenzitě dopravy, kdy se emise z liniového zdroje/zdrojů přičítají 
k městskému pozadí  dále ovlivňovanému lokálními malými zdroji – topeništi. Specifickým 
případem je ostravsko-karvinská aglomerace, kde je obvyklá kombinace zdrojů (doprava 
a lokální zdroje) doplněna o vliv významných zdrojů průmyslových.  

Hodnota 20 µg/m3/rok, doporučovaná Světovou zdravotnickou organizací, byla v roce 2009  
překročena na 54 z 77 zahrnutých měřicích stanic ve srovnání s překročením na 73 z 81 stanic 
v roce 2008. 

Hodnota ročního aritmetického průměru na pozaďové stanici ČHMÚ -  Košetice byla 
18,1 µg/m3, což je společně s 8 překročeními 24 hodinové koncentrace 50 µg/m3 srovnatelné 
s hodnotami měřenými v dopravou nezatížených městských lokalitách. 

Měření suspendovaných částic frakce PM2,5 bylo v roce 2009 (SZÚ, 2010) prováděno 
na 17 vybraných stanicích. Hodnota ročního imisního stropu 25 µg/m3 navrhovaná EU v nové 
rámcové direktivě byla překročena pouze na dvou stanicích v Ostravě, 20 µg/m3 ročního 
průměru bylo překročeno na 3 měřicích stanicích (v Liberci, Brně, na Praze 5). Podíl 
suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 vypočítaný z hodnot souběžně měřených 
na 17 stanicích se pohyboval od 53 % na 2 stanicích v Praze do 80 % na stanici v Ostravě. 

Z měření vnitřního prostředí bytů (SZÚ, 2004) z období červen 2003 až únor 2004 vyplývá, 
že u suspendovaných částic frakce PM10 se průměrné hodnoty koncentrací v obytných 
prostorách pohybují na hranici 50 µg/m3, v závislosti na životním stylu a dalších okolnostech 
však mohou být v bytech naměřeny i významně vyšší hodnoty (např. při kouření cigaret).   

Toxikologická charakteristika: 

Prašný aerosol může mít rozmanité rizikové vlastnosti, v reálných podmínkách působí jako 
součást komplexní směsi znečišťujících látek v ovzduší s různými účinky. Na tuhé částice 
se mohou adsorbovat některé reaktivní komponenty (např. polycyklické aromatické uhlovodíky, 
těžké kovy, aj.).   

Důležitým parametrem tuhých částic je (z hlediska průniku a depozice v dýchacím systému) 
jejich velikost. Tzv. PM10 je torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm, která 
proniká do spodních dýchacích cest a PM2,5 zahrnuje jemnější respirabilní podíl 
s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm pronikající až do plicních sklípků.  

Jemná frakce částic do 2,5 µm je do značné míry rozpustná, má často kyselý charakter 
a obsahuje sekundárně vzniklé aerosoly (kondenzáty plynů, částice ze spalování fosilních paliv 
a pohonných hmot, kondenzované organické či kovové páry). Dále mohou obsahovat těžké 
kovy či uhlíkaté látky a jejich soli (především sulfáty a nitráty). Jemné částice jsou 
transportovány do velkých vzdáleností (až několik stovek kilometrů) od zdroje těchto látek 
a snadno pronikají do vnitřního prostředí budov. Hrubší částice bývají zásaditého charakteru, 
méně rozpustné. Vzhledem k velikosti částic poměrně rychle sedimentují a jsou transportovány 
asi do vzdálenosti několika kilometrů. Vznikají např. během zemních prací při stavbách, 
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při demolicích objektů, těžbě zemních hmot, v důsledku sekundární prašnosti při dopravě 
na nezpevněných a prašných cestách apod. 

Prašný aerosol může způsobovat podráždění čichové sliznice a negativně ovlivňovat funkci 
i kvalitu řasinkového epitelu v horních cestách dýchacích, snižovat samočistící schopnosti 
a obranyschopnost dýchacího systému a tím vyvolat vhodné podmínky pro vznik bakteriálních či 
virových respiračních infekcí.  

Krátkodobé zvýšení denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se podílí 
na nárůstu celkové nemocnosti i úmrtnosti (zejména na onemocnění srdce a cév). Bylo 
zaznamenáno zvýšení výskytu kašle a ztíženého dýchání, změny plicních funkcí. 

Akutní zánětlivé změny mohou přejít do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy 
s následným postižením oběhového systému. Citlivými skupinami populace jsou zejména děti, 
staří lidé a lidé s dýchacími obtížemi a onemocněním cévního systému, kuřáci, aj. 

Dlouhodobě zvýšené koncentrace mohou mít za následek také zkrácení délky života (zejména z 
důvodu vyšší úmrtnosti na onemocnění související se srdcem a cévním systémem u starých 
a nemocných osob). 

U současného působení částic prašného aerosolu a SO2 se předpokládá vzájemně potencující 
účinek. V mnoha epidemiologických studiích byl potvrzen vztah mezi výší prašného aerosolu 
a koncentrací oxidu siřičitého a snížením plicních funkcí, zvýšením výskytu respiračních 
onemocnění a předčasné úmrtnosti u starých lidí a chronicky nemocných jedinců. 

Prašný aerosol má účinky, které nelze přesně specifikovat a popsat, u této škodliviny nebyly 
stanoveny referenční dávky a koncentrace. Dle WHO (2000, 2005) nelze na základě stávajících 
znalostí stanovit bezpečnou prahovou koncentraci v ovzduší.  

V roce 2005 WHO aktualizovala některé dříve uvedené poznatky a pro odvození vztahů využila 
studie, kde byl indikátorem prašný aerosol frakce PM2,5. Byly zde stanoveny směrné hodnoty  
a přechodné (prozatímní) cíle: 

SMĚRNÉ HODNOTY KVALITY OVZDUŠÍ A P ŘECHODNÉ CÍLE (WHO, 2005) 

Průměrné ro ční koncentrace prašného aerosolu  

přechodné cíle,  
směrné hodnoty 

PM10  
(µµµµg/m 3) 

PM2,5 
(µµµµg/m 3) 

základ pro vybranou úrove ň znečišt ění 

přechodný cíl 1 
(interim target IT-1) 70 35 

hladiny koncentrací, které jsou spojeny s 15 % 
zvýšenou dlouhodobou úmrtností než při 
splnění AQG 

přechodný cíl 2 
(interim target IT-2) 

50 25 

koncentrace, které představují, s jinými 
zdravotními přínosy o cca 6 % (2-11%) nižší 
riziko předčasné úmrtnosti ve srovnání s WHO-
IT1 

přechodný cíl 3 
(interim target IT-3) 30 15 

hladiny představující (s dalšími zdravotními 
přínosy) snížení rizika úmrtnosti o cca 6 % 
v porovnání s WHO-IT2 

Směrná hodnota WHO 
(AQG – air quality guidelines) 

20 10 

tyto koncentrace představují nejnižší  hladiny, 
při kterých se s více než 95% spolehlivostí 
zvyšuje celková, kardiopulmonární a plicní 
nádorová úmrtnost vyvolaná expozicí PM2,5*; 

upřednostňuje se užití AQG pro PM2,5 
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Průměrné 24 hodinové koncentrace prašného aerosolu 

přechodné cíle,  
směrné hodnoty 

PM10 
(µµµµg/m 3) 

PM2,5 
(µµµµg/m 3) 

základ pro vybranou úrove ň znečišt ění 

přechodný cíl 1 
(interim target IT-1) 

150 75 

založeno na publikovaném rizikovém 
koeficientu z multicentrických studií 
a metaanalýz (cca 5% nárůst krátkodobé 
úmrtnosti oproti směrným hodnotám) 

přechodný cíl 2 
(interim target IT-2)** 

100 50 

založeno na publikovaném rizikovém 
koeficientu z multicentrických studií 
a metaanalýz (cca 2,5% nárůst krátkodobé 
úmrtnosti oproti směrným hodnotám) 

přechodný cíl 3 
(interim target IT-3)*** 

75 37,5 

založeno na publikovaném rizikovém 
koeficientu z multicentrických studií 
a metaanalýz (cca 1,2% nárůst krátkodobé 
úmrtnosti oproti směrným hodnotám) 

Směrná hodnota WHO 
(AQG – air quality guidelines) 

50 25 založeno na poměru mezi 24hodinovými 
a ročními hladinami prašného aerosolu  

Vysvětlivky:    
*      dle ACS  studie - American Cancer Society Study; Pope et al., 2002  
**    99. percentil (3 dny/rok),  
***   založený na směrných hodnotách pro roční průměrné koncentrace; konkrétní hodnota závisí na 
frekvenci distribuce denních průměrů 

Dále WHO (2006) uvedla kvantitativní vztahy mezi expozicí koncentracím prašného aerosolu 
a a účinkem vyjádřeným výskytem vybraných zdravotních ukazatelů vybranými ukazateli 
nemocnosti. Je udáván počet nových případů, dnů nebo událostí v jednom roce na  počet 
obyvatel určité věkové skupiny, vztaženo na 10 µg/m3 průměrné roční koncentrace PM (PM10 
či PM2,5). Pro demonstraci možných negativních vlivů na zdraví obyvatel souvisejících s realizací 
daného záměru byly využity vztahy publikované pro frakci PM10 (podrobnější popis viz kapitola č. 
III. 5. 1).   

Pro hodnocení zdravotních rizik se využívají i jiné publikované vztahy, které vychází 
z meta-analýzy výsledků epidemiologických studií a vyjadřují závislost mezi koncentrací 
a výskytem různých zdravotních obtíží (Anuan, 1995). K tomu je třeba uvést, že se 
v současnosti uvažuje o potřebě aktualizace těchto vztahů. 
 
OXIDY DUSÍKU NOx, OXID DUSIČITÝ NO2 
 

Jako oxidy dusíku se označuje směs vyšších oxidů dusíku, zejména oxidu dusnatého 
a dusičitého, přičemž za normálních teplot oxid dusičitý ve volné atmosféře převažuje. V rámci 
spalovacích procesů je převážně emitován oxid dusnatý (NO), který se oxiduje na oxid dusičitý 
(NO2). Z hlediska toxicity a účinků na lidské zdraví je z této skupiny látek nejvýznamnější oxid 
dusičitý (NO2).  

Oxid dusi čitý NO 2 (CAS 10102-44-0) 
Fyzikální údaje: Červenohnědý, štiplavě páchnoucí, silně oxidující, ve vodě rozpustný, 
nehořlavý, při nízkých teplotách je bezbarvý plyn;  
Molární hmotnost (kg/kmol): 46,01 (1 mg/l = 532 ppm; 1 ppm = 1,88 mg/m3) 
Bod  varu: 21,15 °C 
Bod  tání: -10,2 °C 
Relativní hustota kapaliny (voda = 1): 1,4 
Hustota par (vzduch = 1): 1,6 
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Krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší silně kolísají v závislosti na denní době, 
ročním období a meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí - roční průměry koncentrací 
NO2 se dle WHO (2000) pohybují v rozsahu 0,4–9,4 µg/m3. Venkovní ovzduší ve městech má 
roční průměrné hodnoty v rozmezí 20–90 µg/m3 a hodinová maxima mezi 75 až 1015 µg/m3. 

V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu 
k životnímu prostředí bylo zjištěno, že v roce 2009 (SZÚ, 2010) roční aritmetické průměry oxidu 
dusičitého na pozaďových stanicích nepřekročily 10 µg/m3, střední roční hodnota v městských 
lokalitách se v závislosti na dopravní zátěži měřené lokality pohybovala v rozsahu od 20 µg/m3 
přes 25 µg/m3 u dopravně středně zatížených stanic až k 68,2 µg/m3 ročního průměru 
v dopravně silně zatížených lokalitách – dopravních „hot spot“ v Praze. V městských celcích 
se na výsledném znečištění oxidem dusičitým kromě dopravy podílí teplárny, výtopny, domácí 
topeniště a průmyslové zdroje (REZZO I) – zejména v ostravskokarvinské oblasti. 

Oxid dusičitý patří mezi sledované škodliviny i ve vnitřním prostředí budov, sloužících k pobytu 
lidí, kde se mohou v důsledku provozu neodvětrávaných spalovacích zařízení vyskytovat 
koncentrace značně vyšší než ve venkovním ovzduší. Úroveň expozice je zde dána hlavně 
používáním plynu k vaření a vytápění.  

Během monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (SZÚ, 2004) bylo v období červen 2003 
– únor 2004 provedeno měření v cca 90 bytech a to u poloviny bytů v netopné sezóně (červen 
až září) i a druhé poloviny bytů v topné sezóně (listopad – únor) v pěti různých sídlech (Plzeň, 
Brno, Hradec Králové, Karvinná, Ostrava). U oxidu dusičitého byla průměrná koncentrace 
zjištěná z tří hodinového měření ve sledovaných bytech nepřekračuje 20 µg/m3, 95% kvantil má 
hodnotu 45 µg/m3. 

Toxikologická charakteristika látky: 

Cestou vstupu NO2 do organismu jsou dýchací cesty. Při inhalaci může být absorbováno 
80–90 % NO2, z toho významná část v nosohltanu. 

Hlavní účinek oxidu dusičitého je dráždivý. Dráždí a ovlivňuje dýchací funkce a snižuje odolnost 
dýchacích cest a plic a zvyšuje riziko výskytu respiračních onemocnění a astmatických 
záchvatů.  

Expozice oxidu dusičitému je spojena se zvýšením celkové, kardiovaskulární i respirační 
nemocnosti a úmrtnosti. Působení této látky na zdraví lidí je ale obtížné oddělit od účinků 
dalších současně působících látek (prašného aerosolu aj.). 

Chronické působení může vyvolat vznik chronického zánětu spojivek, nosohltanu a průdušek. 
Střednědobé a dlouhodobé studie zvířat kromě toho ukazují významné morfologické, 
biochemické a imunologické změny.  

Marhold (1986) uvádí jako koncentraci znatelnou čichem 5 ppm  (tj. 9,4 mg/m3).  Dle databáze 
HSDB může zdravý jedinec detekovat koncentrace oxidu dusičitého od 0,1 ppm 
– tj. 188 µg/m3,  čichový práh (OT - Odor Treshold) je 2,0 mg/m3. 

Studie na zvířatech (WHO, 1999), která byla vystavena dlouhodobějšímu působení NO2  (několik 

týdnů) - koncentracím menším než 1880 µg/m3 (1 ppm), prezentovaly řadu efektů: primárně 
ovlivnění plicních funkcí, ale také dalších orgánů (slezina, játra) a krve. Morfologické změny 
plicní tkáně byly prokázány při koncentracích od 640 µg/m3  a biochemické změny 
od koncentrace 380 µg/m3. Koncentrace NO2  okolo 940 µg/m3 (0,5 ppm) zvyšují u zvířat 
po dlouhodobé expozici  vnímavost plic vůči bakteriální a virové infekci.  

Při akutní expozici působí na zdravé osoby jen velmi vysoké koncentrace (1990 µg/m3). 
U citlivějších lidí (např. astmatiků, pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic) se může 
projevovat respiračními symptomy, ovlivněním plicních funkcí, reaktivity dýchacích cest 
při nižších koncentracích. Za hodnotu LOAEL se považuje koncentrace 375–565 µg/m3 
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(0,2–0,3 ppm), která u astmatiků  při krátkodobé expozici indikuje malou cca 5% změnu plicních 
funkcí a zvyšuje reaktivitu dýchacích cest (WHO, 2000). 

WHO (WHO, 2000) byla navržena míra bezpečnosti 50% (na základě statisticky signifikantního 
nárůstu odezvy zúžení průdušek při koncentraci 190  µg/m3 a metaanalýzy, dle které mohou 
nastat změny reaktivity dýchacích cest i při koncentraci nižší než 380 µg/m3).  

Na základě klinických dat a analýz činí směrnicová 1hodinová maximální imisní koncentrace 
NO2 200 µµµµg/m 3. (Při koncentraci kolem 400 µg/m3 již byly malé účinky na plicní funkce 
u astmatiků pozorovány. Pokud by astmatici byly současně či postupně exponováni oxidu 
dusičitému a alergenům v ovzduší bude riziko přehnané odezvy alergenům vzrůstat. Při akutní 
hodinové expozici poloviční koncentraci, než je navržená směrnicová hodnota (100 µg/m3, 
50 ppb), nebyly nepříznivé účinky v žádné studii zjištěny.) 

Výsledky některých epidemiologických studií u dětí ukazují nárůst respiračních symptomů, délky 
jejich trvání a snížení plicních funkcí. U dětí ve věku 5 - 12 let dochází podle těchto 
epidemiologických studií k 20 % nárůstu rizika respiračních obtíží a onemocnění při každém 
zvýšení expozice o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici v rozsahu dvoutýdenních 
průměrů 15–128 µg/m3 nebo možná vyšší. Není však zřejmé, zda se zde neprojevují spíše 
krátkodobá maxima koncentrací než dvoutýdenní průměr (nebo pravděpodobně obojí). (U 
dospělých osob a dětí mladších 2 let nebyla pozorována žádná závislost mezi používaní 
plynových spotřebičů a změnami plicních funkcí.) 

Epidemiologické studie dosud jednoznačně necharakterizovaly dlouhodobé (chronické) 
expozice a působení NO2 na lidské zdraví. Z dostupných výstupů vyplývá vznik respiračních 
efektůů u dětí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční koncentrace 50–75 µg/m3 

a vyšší. WHO uvádí směrnicovou hodnotu pro průměrnou ro ční imisní koncentraci   v úrovni 
40 µµµµg/m 3 . 

V aktualizovaném vydání (WHO, 2005) jsou pro oxid dusičitý publikovány stejné směrné 
hodnoty (pro hodinovou maximální koncentraci 200 µg/m3, resp. pro  roční  koncentrace 
40 µg/m3). 

OXID UHELNATÝ CO (CAS 630-08-0) 

Fyzikální údaje: bezbarvý plyn bez zápachu a bez chuti, lehčí než vzduch, málo rozpustný 
ve vodě, rozpustný v ethanolu, methanolu a v ostatních organických rozpouštědlech.  
Molární hmotnost (kg/kmol):  28,01 (1 mg/ m3 = 0,873 ppm; 1 ppm = 1,145 mg/m3) 
Bod  varu: -191,5 °C 
Bod  tání: -205°C 
Rozpustnost ve vodě: 2.3 (při 20°C) 
Hustota par (vzduch = 1): 0,97 

Největším emisním zdrojem oxidu uhelnatého je nedokonalé spalování, např. v automobilech, 
v průmyslu, v teplárnách a ve spalovnách. Dále vzniká v některých průmyslových a biologických 
procesech.  

Globální koncentrace přírodního pozadí oxidu uhelnatého v ovzduší jsou v rozsahu 
0,05 až 0,12 ppm  - tj. 0,06 až 0,14 mg/m3 (WHO, 2000). Koncentrace oxidu uhelnatého 
v ovzduší v městských oblastech závisí na intenzitě dopravy a na meteorologických 
podmínkách; mění se v závislosti na čase a na vzdálenosti od emisních zdrojů. Průměrná 
osmihodinová koncentrace bývá obvykle nižší než 17 ppm - tj. 20 mg/m3. Příležitostně však byly 
zaznamenány maximální průměrné osmihodinové koncentrace až 53 ppm – tj. 60 mg/m3 (WHO, 
2000). 
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Oxid uhelnatý vzniká hojně v interiérech ve spalovacích zařízeních bez odtahu a s omezeným 
přístupem vzduchu, zejména pokud se tato zařízení používají v málo větraných místnostech. 
Koncentrace v kuchyních se nejčastěji pohybovaly až do 53 ppm - tj. 60 mg/ m3 (WHO, 2000). 
Důležitým zdrojem znečištění vnitřního ovzduší oxidem uhelnatým může být kouření tabáku. 

V rámci monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu 
prostředí (SZÚ, 2010) bylo měření koncentrací oxidu uhelnatého v roce 2009 realizováno 
v 18 oblastech (z toho v 8 pražských částech) na celkem 28 stanicích. Pozaďové koncentrace 
CO měřené na stanici 1138 v Košeticích se pohybují na úrovni 300 µg/m3/rok. Roční střední 
hodnoty na většině stanic v roce 2009 nepřekročily 500 µg/m3, mírně tuto úroveň přesahují 
hodnoty v dopravně více zatížených lokalitách v Praze. 

Toxikologická charakteristika látky: 

Oxid uhelnatý neproniká pokožkou, jedinou významnou expoziční cestou je inhalace. Reaguje 
s železem protohemu hemoglobinu za vzniku karboxyhemoglobinu (COHb). Afinita hemoglobinu 
k oxidu uhelnatému je vyšší než ke kyslíku. Oxid uhelnatý tvorbou karboxyhemoglobinu blokuje 
krevní barvivo a tím vyvolává dušení. Po dosažení ustáleného stavu je rozdělení oxidu 
uhelnatého určeno parciálním tlakem kyslíku a oxidu uhelnatého v orgánech a tkáních a rovněž 
různou afinitou ve vztahu k množství jednotlivých hemoproteinů. 

Oxid uhelnatý je značně jedovatý. Hypoxie způsobená expozicí vysokým koncentracím oxidu 
uhelnatého vede k nedostatečné funkci citlivých orgánů a tkání, (mozek, srdce, aj.). 
V souvislosti s expozicí oxidu uhelnatému byly popsány také účinky neurologické a perinatální.  

Při úrovních expozice oxidu uhelnatému ve venkovním prostředí se mohou projevit 
kardiovaskulární účinky (např. zhoršení symptomů anginy pectoris během fyzické zátěže). 
Za rizikovou skupinu jsou osoby s chronickou anginou pectoris. Dále je možné za citlivé skupiny 
populace považovat i těhotné ženy a malé děti, staré osoby, jedince s nemocemi dýchacího 
ústrojí a srdce, nemocné hematologickými chorobami (např. anemií), které snižují schopnost 
krve přenášet kyslík, osoby vystavené vysokým hladinám oxidu uhelnatého (např. při 
profesionální expozici). 

Dle WHO (WHO, 2000) se u zdravých osob pohybují hladiny endogenní koncentrace 
karboxyhemoglobinu v krvi  0,4–1,5 %. Během těhotenství se endogenní produkcí zvyšují 
hladiny karboxyhemoglobinu na 0,7–2,5%. U obecné populace nekuřáků jsou vzhledem 
k endogenní produkci a environmentální expozici průměrné koncentrace karboxyhemoglobinu 
okolo 0,5–1,5 %. Mezi pravděpodobně zvlášť exponované osoby patří řidiči, dopravní nebo 
hlídkující policisté, zaměstnanci garáží, pracující v tunelech, požárníci, u kterých se mohou 
hladiny karboxyhemoglobinu pohybovat až do 5 %, u těžkých kuřáků cigaret pak až do 10%.  

K ochraně nekuřácké populace, skupin osob ve středním věku a starších osob s latentními nebo 
dokumentovanými kardiovaskulárními příznaky a pro ochranu plodu  u těhotných žen -  
nekuřaček by neměly koncentrace karboxyhemoglobinu v krvi překročit hladinu 2,5 %.  

WHO navrhla následující směrné hodnoty pro časově vážené průměrné expozice tak, 
aby koncentrace karboxyhemoglobinu nepřesahovaly u nekuřáků 2,5%: 

- koncentrace 100 mg/ m3 (90 ppm) pro 15 minut, 
- koncentrace 60 mg/ m3 (50 ppm) pro 30 minut,  
- koncentrace 30 mg/ m3 (25 ppm) pro 60 minut, 
- koncentrace 10 mg/ m3 (10 ppm) pro 8 hodin. 
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POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (PAU, PAH), BENZ O(A)PYREN 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou tvořeny dvěma nebo více kondenzovanými 
benzenovými jádry. Fyzikální a chemické vlastnosti se mění s molekulovou hmotností – se 
vzrůstající molekulovou hmotností klesá rozpustnost ve vodě a roste bod tání, bod varu, 
rozdělovací koeficient (oktanol/voda). 

PAU jsou široce rozšířeny v prostředí (ovzduší, vody, vzduch, sedimenty, rostliny, živočichové). 
Mají výraznou schopnost adsorpce na pevných sorbentech nebo částicích (Holoubek, 1996). 
Polycyklické aromatické uhlovodíky primárně emitované ze zdrojů do atmosféry podléhají 
v atmosféře transformačním reakcím a mohou být transportovány na značné vzdálenosti. 
Na chemické a fotochemické reakce PAU v atmosféře mohou působit různé faktory  jako jsou 
intenzita světla, koncentrace plynných polutantů (O3, NOx, SOx) a fyzikálně chemické  
charakteristiky částic nebo substrátů, na které jsou PAU sorbovány. Množství PAU v atmosféře 
je ovlivňováno sezónními variacemi a meteorologickými podmínkami – vyšší množství PAU jsou 
v ovzduší přítomna v zimních měsících. Atmosferickou depozicí, vodou či půdou se mohou 
dostat do živých organismů a v nich se významně kumulovat. 

PAU jsou sloučeniny s rozmanitými zdravotně rizikovými vlastnostmi. Již při nízkých 
koncentracích mohou vykazovat systémovou toxicitu. Mnohé z nich jsou navíc potenciální 
karcinogeny, mutageny a teratogeny (IARC, 1998).  Někteří zástupci PAU vykazují také 
nepříznivé účinky na reprodukci a vývoj (ATSDR, 1995). 

BENZO(A)PYREN  (benzo[def]chrysen) C20H12 (CAS 50-32-8) 

Fyzikální údaje: za normálních podmínek jsou tuhé látky, bílé nebo světle žluté plátky nebo 
jehlice. 
Molární hmotnost (kg/kmol): 252,30 (faktor přepočtu na ppm = 0,097) 
Bod varu: 500 (495)°C 
Bod tání: 179 - 179,3 
Hustota: 894,1;  876,5 kg.m-3 

Rozpustnost ve vodě: 0,0038 mg/l při 25°C  

Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší jsou dle WHO (2000) běžně ve většině 
evropských městských oblastech v rozsahu 1 - 10 ng/m3. Hladiny benzo(a)pyrenu v ovzduší 
ve venkovských oblastech dosahují hodnot menších než 1 ng/m3. 

V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva (SZÚ, 2010) bylo v České 
republice v roce 2009 realizováno sledování imisní koncentrace polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU) na celkem 17 stanicích, byl sledován soubor dvanácti PAU. Z porovnání 
imisních charakteristik stanic umístěných v jednotlivých typech městských lokalit vyplývá, že se 
jedná vždy o kombinaci vlivu dvou hlavních zdrojů PAU, tj. domácí topeniště a doprava. 
Ve větších městských celcích lze zátěž z dopravy již charakterizovat jako plošnou, kdy rozdíly 
mezi málo zatíženými a dopravně významně exponovanými lokalitami jsou minimální. 
V okrajových částech měst a v místech s majoritním podílem spalování fosilních paliv je zřejmý 
vliv domácích topenišť; významné navýšení měřených hodnot způsobuje těžký průmysl. 

U benzo(a)pyrenu byla v roce 2009 překročena hodnota cílového imisního limitu (1 ng/m3) na 11 
ze 17 stanic, čtyř a vícenásobně byla překročena na všech stanicích v Ostravě a Karviné  
(4,8 až 9,2 ng/m3) a na stanici Kladno – Švermov (4,6 ng/m3). Na ostatních městských stanicích 
byl cílový imisní limit překročen maximálně o 68 %.  

Rozpětí hodnot ročních středních průměrů benzo(a)pyrenu se v lokalitách nezatížených 
průmyslovými zdroji pohybovalo mezi 0,6 až 1,5 ng/m3. V letním období byly měřené 
24 hodinové koncentrace v dopravou zatížených lokalitách i pod 0,1 ng/m3, v zimním období 
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nepřekračovaly 10 ng/m3; střední roční hodnota v tomto typu městské oblasti 1,9 ng/m3. 
V okrajových částech měst a v lokalitách s kvantifikovatelným podílem spalování fosilních paliv 
jsou koncentrace měřené v letním období menší než 0,1 ng/m3, v zimní sezóně 2009 překročily 
lokálně i 9 ng/m3; střední hodnota v tomto typu městské oblasti byla 0,99 ng/m3. 

Toxikologická charakteristika látky: 

Ve vysokých koncentracích převyšujících běžné pracovní expozice je dráždivý. Benzo(a)pyren 
dráždí pokožku, byly popsány chronické poruchy kůže, hyperpigmentace a fotosensitivita, 
premaligní a maligní léze. Může dráždit také dýchací cesty a oči. Dále byly u profesionálních  
expozic těkavým látkám z dehtu pozorována poškození či poruchy funkce ústní dutiny, 
dýchacích cest, močového měchýře a ledvin.  

Benzo(a)pyren patří mezi látky karcinogenní, mutagenní. Expozice touto látkou také představuje 
významné riziko pro vyvíjející plod, je popisována také reprodukční toxicita. Může být přenášen 
do těla kojených dětí mateřským mlékem.  

Benzo(a)pyren patří mezi prekarcinogeny - vlivem savčího biotransformačního systému může 
dojít k přeměně na silně reaktivní alkylační činidlo (reaktivní elektrofilní intermediáty), které pak 
reagují s makromolekulami buněk (především proteiny a DNA). 

Podle klasifikace IARC (2010) je benzo(a)pyren prokázaným lidským karcinogenem 
(skupina 1). 

Hodnota jednotky rakovinového rizika (UR) pro koncentraci 1 ng/m3 v ovzduší dle WHO (2000) 
pro benzo(a)pyren jako indikátor PAU (inhalační expozice) je: 8,7x10-5. Tato hodnota byla 
stanovena na základě studie, ve kterých byla sledována rakovina plic u profesionálně 
exponovaných pracovníků v koksárně.  

Dle WHO je pro úroveň karcinogenního rizika 10-6 (tj. jeden případ onemocnění rakovinou  
na 1 milión celoživotně exponovaných osob) uvedena koncentrace 0,012 ng/m3 

– tj. 0,000 012 µg/m3. (Pro úroveň karcinogenního rizika 10-5 je uváděna koncentrace 
0,12 ng/m3 – tj. 0,00012 µg/m3 a pro úroveň karcinogenního rizika 10-4 pak 1,2 ng/m3 

– tj. 0,0012 µg/m3.) 

US EPA (2010) publikovala v databázi „Risk Based Concetration Table“ pro benzo(a)pyren 
jednotku karcinogenního rizika pro inhalační expozici v úrovni 1,1.10-3 (µg.m-3)-1 a screeningovou 
hladinu pro venkovní ovzduší v obytné zóně 8,7.10-4 µg/m-3 (odpovídající úrovni karcinogenního 
rizika 10-6).  

BENZEN (benzol, cyklohexatrien) C 6H6  (CAS: 71-43-2) 
 

Fyzikální údaje: bezbarvá aromatická kapalina 
Molární hmotnost (kg/kmol): 78,11 (1 mg/m3 = 313 ppm; 1 ppm = 3,19 mg/m3) 
Bod varu: 80,49; 80,09 °C 
Bod tání: 5,53 °C 
Hustota: 894,1;  876,5 kg.m-3 

Rozpustnost ve vodě: 1,79 x 103 g/m3 při 25°C;  

Benzen je přímo uvolňován při nedokonalém spalování pohonných hmot  (především u vozidel 
se zážehovým motorem) a dále vzniká uvolňováním z vyšších aromatických sloučenin. 
Významným zdrojem expozice ve vnitřním prostředí je tabákový kouř. 

Průměrné koncentrace benzenu ve volném ovzduší se dle WHO (2000) v městských 
i venkovských oblastech v Evropě pohybují okolo 1 µg/m3, ojediněle v rozmezí 5–20 µg/m3. 
Vnitřní i venkovní hladiny benzenu v ovzduší jsou vyšší v blízkosti takových zdrojů emisí jako 
jsou např. čerpací stanice. 
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Při monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (SZÚ, 2010) 
se v roce  2009  roční střední hodnota benzenu pohybovala v městských dopravně zatížených 
lokalitách v rozmezí 0,9–2 µg/m3 s hodnotou 1,26 µg/m3 na dopravně extrémně zatíženém „hot 
spot“ v Praze 2 na Legerově ulici. V městských nezatížených lokalitách se roční střední hodnoty 
pohybovaly okolo 1 µg/m3,  na pozaďové stanici v Košeticích byla zjištěna hodnota 0,52 µg/m3. 
Naproti tomu roční střední hodnoty na stanicích v okolí průmyslových zdrojů v Ostravě byly mezi 
3,5 až 5,7 µg/m3, kde byl na stanici č. 1410 v Ostravě Přívozu shodně s minulými léty překročen 
imisní limit. Hodnocení výsledků potvrzuje význam největších zdrojů těkavých organických látek  
a zvláště benzenu do ovzduší – dopravy a průmyslu. 

Toxikologická charakteristika látky: 

Do těla benzen proniká především při inhalační, méně při kožní expozici. Benzen má vliv 
na imunitní systém (včetně poklesu T lymfocytů), snižuje odolnost těla vůči infekci, alergiím. 
Také má účinky hematotoxické. Ovlivňuje orgány krvetvorby - poškozuje kostní dřeň 
a způsobuje změny buněčných krevních elementů. Vzácněji může nepříznivě působit i na játra, 
ledviny a další orgány. Početné studie demonstrují vztah mezi expozicí benzenu a výskytem 
různých typů leukémií, rakovinou krvetvorných orgánů. Působení benzenu a eventuelně jeho 
metabolitů může vést ke vzniku chromozomálních aberací.   

Dle některých autorů je benzen cítit již od koncentrace 1,5 ppm – tj. 4,79 mg/m3, další uvádí 
koncentraci 100 ppm – tj. 319  mg/m3 (Marhold, 1986). Dle databáze HSDB je čichový práh OT 
(Odor Treshold) = 4,68 ppm (tj. cca 15 mg/m3). 

US EPA (2008) - databáze IRIS uvádí pro benzen RfC = 0,03 mg/m3 = 30 µg/m3 

pro nekarcinogenní účinky (sledovaným efektem byl úbytek množství lymfocytů). Referenční 
koncentrace byla odvozena z profesní inhalační studie.  

ATSDR (Agency for toxic substances and disease registry) stanovila r. 2007 MRL (Minimal Risk 
Level) pro chronickou inhalační expozici benzenem - nekarcinogenní účinky 0,003 ppm, 
tj. 9,57 µg/m3 (imunologické efekty).  

Podle klasifikace IARC (2010) je benzen prokázaným lidským karcinogenem (skupina 1).  

Doporučovaná hodnota jednotky rakovinového rizika (UR) dle WHO (2000) pro inhalační 
expozici je: 6 x 10-6 = 0,000006 (geometrický průměr z rozsahu hodnot 4,4 – 7,5 x 10-6), 
sledovaný parametr – leukémie u profesionálně exponovaných pracovníků. Této jednotce 
odpovídá koncentrace benzenu v úrovni 0,17 µg/m3. 

Dle US EPA (2008) – databáze IRIS je jednotka karcinogenního rizika pro inhalační expozici 
(IUR) rovna rozmezí 2,2 – 7,8 x 10-6 (tj. 0,0000022–0,0000078). Přijatelné úrovni rizika (1 x 10-6) 
odpovídá referenční koncentrace v ovzduší 0,13–0,45 µg/m3.  

Dle US EPA Risk – Based Concetration Table (US EPA, 2010) je pro benzen ve venkovním 
ovzduší (obytné zóny) uváděna hodnota referenční koncentrace v ovzduší 0,31 µg/m3 

(odpovídající úrovni karcinogenního rizika 10-6).  

III.4  Hodnocení inhala ční expozice  

Hodnocení expozice vychází z rozptylové studie (Cetl, 2010), resp. výstupů imisního disperzního 
modelu SYMOS. Pro hodnocení inhalační expozice byly využity zjištěné příspěvky  
k imisním koncentracím oxidu dusičitého (NO2), prašného aerosolu frakce PM10, oxidu 
uhelnatého, benzo(a)pyrenu a benzenu. Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže 
z provozu obchodního centra HOBBY (resp. z vytápění objektu) a vyvolané automobilové 
dopravy.  
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Příspěvky k imisním koncentracím pro jednotlivé hodnocené látky byly prezentovány grafickou 
formou - pomocí izolinií, v pravidelné síti referenčních bodů. Bylo vyhodnoceno okolí záměru 
o rozloze 1800 m x 1600 m. Výpočet byl proveden pro výšku 1 metr nad terénem. Níže v textu 
jsou stručně shrnuty výstupy výpočtů z těchto sítí pro jednotlivé hodnocené látky: 

Prašný aerosol frakce PM10 

Příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací prašného aerosolu budou dle výpočtu činit v 
areálu a jeho okolí 0,05–0,1 µg/m3, v místě obytné zástavby okolo 0,05 µg/m3. Hodnoty 
příspěvků 24-hodinových imisních koncentrací dosahují maximálně úrovně koncentrací 
0,5−0,6 µg/m3. 

Oxid dusičitý 

Příspěvek průměrných ročních koncentrací se pohybovat v areálu obchodního centra v rozsahu 
0,6−0,8 µg/m3, v místě nejbližší obytné zástavby okolo 0,2 µg/m3. Maximální hodnoty příspěvků 
hodinových imisních koncentrací lze předpokládat v úrovni okolo 3−4 µg/m3 u obchodního 
centra a nižší než 3 µg/m3 u nejbližší obytné zástavby. 

Oxid uhelnatý 

Příspěvek 8 hodinových koncentrací se bude činit nejvýše 8−12 µg/m3 v areálu obchodního 
centra a v místě nejbližší obytné zástavby okolo 6−8 µg/m3.  

Benzo(a)pyren 

Příspěvek průměrných ročních koncentrací bude pohybovat v areálu obchodního centra 
v rozsahu 0,01−0,02 ng/m3, v místě obytné zástavby okolo 0,005–0,01 ng/m3. 

Benzen 

Příspěvek průměrných ročních koncentrací se bude pohybovat v areálu obchodního centra 
v rozsahu 0,005−0,01 µg/m3, v místě nejbližší obytné zástavby nejvýše okolo 0,005 µg/m3. 

Stávající imisní situace v zájmové lokalitě není trvale sledována. V kapitole č. III. 2. jsou 
uvedeny imisní koncentrace posuzovaných škodlivin naměřené na monitorovací stanici 
a zjištěné modelovým výpočtem (rozptylová studie Jihomoravského kraje).   

III.5  Charakterizace rizika  

Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší přijímány exponovanými jedinci (především 
inhalačně), pronikají do lidského organismu a část vdechovaných škodlivin se vstřebává jako 
vnitřní dávka.  

Pro látky s prahovými účinky je stanovena přípustná koncentrace nepoškozující zdraví. 
(U těchto látek se uvažuje s existencí  prahové úrovně expozice, pod kterou se neočekává 
významný nežádoucí účinek (vlivem fyziologických adaptačních, detoxikačních a reparačních 
mechanismů organismu)). Referenční koncentrace je hmotnostní koncentrace látky v ovzduší, 
která při expozici odpovídající hodnocenému intervalu pravděpodobně nezpůsobí poškození 
zdraví populace, včetně citlivých podskupin (staří a nemocní lidé, děti apod.).  

U některých škodlivin (prašný aerosol aj.) nejsou stanoveny prahové koncentrace - pro  nízkou 
toxicitu škodliviny nebo pro nepřesně definovatelné působení na určité systémy.  Pro hodnocení 
zdravotních rizik jsou proto také využívány publikované vztahy, které vychází epidemiologických 
studií a vyjadřují závislost mezi koncentrací a výskytem různých zdravotních obtíží.  

U látek s karcinogenními účinky se předpokládá, že neexistuje prahová úroveň expozice. Každá 
dávka je spojena s vzestupem pravděpodobnosti vzniku nádorového bujení; nulové riziko je 
při nulové expozici. Referenční koncentrace pro tyto látky uvádí, jaká koncentrace odpovídá 
dané pravděpodobnosti navýšení výskytů karcinomů. 
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III. 5. 1. Charakterizace rizika – chronického neka rcinogenního ú činku  
 

PRAŠNÝ AEROSOL 

Příspěvky z obchodního centra k průměrným ročním imisním koncentracím PM10 lze očekávat 
v místě obytné zástavby okolo 0,05 µg/m3. 

Imisní příspěvky k denní koncentraci prašného aerosolu frakce PM10 by mohly dosahovat 
nejvýše 0,5−0,6 µg/m3. Uvedené denní imisní koncentrace představují nejvyšší zjištěnou 
hodnotu v rámci provedených výpočtů. Maximální hodnoty koncentrací by se mohly 
v posuzované lokalitě vyskytovat v době nepříznivých rozptylových podmínek. 

V současné době není možné přesně stanovit pro PM10 bezpečnou hranici, při které by 
nedocházelo k negativním účinkům na lidské zdraví. WHO (2005) uvedlo pro frakci PM10 
přechodné cíle (IT-1, IT-2, IT-3) a směrné hodnoty pro roční a denní koncentrace (AQG). 
Směrná doporučená roční koncentrace činí 20 µg/m3 a směrná doporučená 24 hodinová 
koncentrace je 50 µg/m3. 

Samotné vypočtené denní i roční imisní příspěvky z posuzovaného záměru nepřekračují 
doporučené roční koncentrace AQG dle WHO. 

Stávající imisní situace přímo v lokalitě není monitorována. Pro vyjádření imisního pozadí 
v lokalitě byly využity výstupy rozptylové studie Jihomoravského kraje. Roční průměrné imisní 
koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 v dotčené lokalitě dosahují hodnot 
do 15 µg.m-3, maximální 24 hodinové koncentrace se pohybují na úrovni imisního limitu 
(50 µg.m-3) s nadlimitní četností překročení v centru Břeclavi. 

V případě průměrných ročních imisních koncentrací dosahují předpokládané příspěvky z areálu 
obchodního centra velmi nízké úrovně (setiny µg/m3) a nepředstavují tak významné zdravotní 
riziko pro exponovanou populaci. Po připočtení odhadovaného hodnoty pozadí ke zjištěným 
ročním imisním příspěvkům nebudou celkové koncentrace překračovat doporučené roční 
hodnoty AQG dle WHO.  

Celkové denní koncentrace budou vyšší než směrné 24 hodinové koncentrace AQG dle WHO. 
K tomuto je třeba uvést, že denní imisní pozaďová hodnota dle rozptylové studie 
Jihomoravského kraje sama překračuje směrnou koncentraci (tak jako v řadě jiných lokalit 
v České republice). Příspěvek záměru dosahuje řádově desetin µg/m3. 

S výkyvy denních průměrných koncentrací prašného aerosolu je spojeno nepříznivé ovlivňování 
respirační nemocnosti a úmrtnosti exponovaných obyvatel (a to zejména citlivých skupin 
populace – děti, starší osoby a jedinci s onemocněním dýchacích cest). Vzhledem k závažnosti 
uvedených účinků je nutné během výstavby i při provozu záměru minimalizovat imisní příspěvek 
důsledným dodržováním možných opatření ke snížení prašnosti a zaměřit se také na snižování 
sekundární prašnosti. 

Pro orientační posouzení možných negativních vlivů na zdraví obyvatel v souvislosti 
se znečištěním ovzduší prašným aerosolem byly využity vztahy mezi expozicí a účinkem 
vyjádřeným průměrným výskytem vybraných zdravotních ukazatelů (Hurley, 2005; WHO, 2006) 

U celkové úmrtnosti u dospělých osob (nad 30 let) se předpokládá její zvýšení o 6 % spojené 
se změnou dlouhodobé koncentrace prašného aerosolu frakce PM2,5 o 10 µg/m3. Platnost 
vztahu je uvedena pro změny imisní zátěže z antropogenních emisních zdrojů, tedy hodnoty nad 
přírodním pozadím. 
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Další vztahy vyjadřují počet případů, událostí nebo dnů za jeden rok na určitý počet obyvatel 
dané věkové skupiny odpovídající 10 µg/m3 průměrné roční koncentrace prašného aerosolu 
frakce PM10: 
− 26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 exponovaných obyvatel věku ≥ 27 let, 
− 4,34 akutních hospitalizací pro srdeční onemocnění na 100 000 exponovaných osob celé 

populace,  
− 7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíže na 100 000 exponovaných osob celé 

populace, 
− 180 dní s léčbou (užívání léků na rozšíření průdušek) u dětí s astmatem na 1000 dětí věku 

5-14 let (předpoklad 15 % dětí se léčí s astmatem), 
− 912 dní s léčbou (užívání léků na rozšíření průdušek) u dospělých s astmatem 

na 1000 osob věku ≥ 20 let (předpoklad 4,5 % dospělých se léčí s astmatem), 
− 1,86 dní s respiračními příznaky na 1 dítě ve věku 5 -14 let, 
− 1,3 dne s respiračními příznaky u dospělých s chronickým respiračním onemocněním 

na 1 dospělého člověka (předpoklad 30 % z dospělé populace má respirační problémy).  

V tabulce č. 1 je vyjádřen výskyt vybraných zdravotních ukazatelů v závislosti na odhadované 
úrovni pozadí v zájmové lokalitě a imisnímu příspěvku z posuzovaného záměru.  

Bylo uvažováno, že obyvatelstvo bude exponováno ročnímu imisnímu příspěvku zjištěnému 
modelovým výpočtem v obytné zástavbě (0,05 µg/m3). Ukazatele jsou uvedeny za jeden rok. Při 
výpočtech byla odečtena hodnota 10 µg/m3 (předpokládané přírodní pozadí prašného aerosolu 
frakce PM10).  

Celkový počet exponovaných osob nelze relevantně stanovit. Výpočet byl proveden pro 
odhadnutý počet obyvatel odpovídající zobrazené síti zájmového území dle rozptylové studie 
(10 000 osob). Věkové složení obyvatelstva zájmové lokality bylo stanoveno na základě dat 
Českého statistického úřadu pro okres Břeclav (stav k 31.12. 2009): věková skupina 5 – 14 let 
tvoří cca 8,9 % populace, osoby 20 a víceleté – 79,9 % a osoby ve věku 27 a více let – 70,3 % 
populace. 

Tabulka č. 1: Hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší imisemi PM10  

Průměrná ro ční koncentrace P M10 

ZDRAVOTNÍ UKAZATELE imisní pozadí  
(15 µg/m3) 

pozadí+příspěvek  
(15,05 µg/m3) 

Ukazatele nemocnosti  

Hospitalizace pro srdeční onemocnění - celá populace      < 1 < 1 

Hospitalizace pro respirační onemocnění - celá populace      < 1 < 1 

Nové případy chronické bronchitis (osoby 27 a více let) < 1 < 1 

Počet dní s léčbou u astmatických dětí (5 – 14 let) 12 12 

Počet dní s léčbou u astmatiků (osoby 20 a více let) 828 837 

Počet dní s respiračními příznaky u dětí (5 – 14 let) 164 166 

Počet dní s příznaky u chronických nemocných (20 a více let) 1558 1574 

Z teoretických výpočtů (tabulka č. 1) pro populaci o celkovém počtu 10 000 osob, je patrný vliv 
realizace záměru na výskyt vybraných ukazatelů nemocnosti. Průměrný roční příspěvek 
z obchodního centra v lokalitě by neměl významně změnit výsledné zdravotní riziko související 
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s celkovým imisním znečištěním ovzduší prašným aerosolem frakce PM10. Malý nárůst je patrný 
pouze u nejcitlivějších ukazatelů - počtu dnů s respiračními příznaky u dětí a dospělých a počtu 
dnů  užívání léků na rozšíření průdušek u dospělých s astmatem. 

OXID DUSIČITÝ - NO2 
 

Příspěvek průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého ze záměru se dle výpočtu bude 
pohybovat v místě nejbližší obytné zástavby okolo 0,2 µg/m3. Maximální hodnoty příspěvků 
hodinových imisních koncentrací lze předpokládat nižší než 3 µg/m3 u nejbližší obytné zástavby. 

Dle rozptylové studie Jihomoravského kraje roční průměrné imisní koncentrace oxidu dusičitého 
v blízkosti navrhovaného záměru dosahují do 20 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace 
dosahují do 100 µg.m-3. 

Z výsledků epidemiologických studií, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, vyplývá, 
že se akutní účinky v podobě ovlivnění plicních funkcí a zvýšení reaktivity dýchacích cest 
projevují u zdravých osob při koncentraci nad 1990 µg/m3. U astmatiků byl pozorován vliv  
na plicní funkce při koncentracích 375−565 µg/m3. Při součtu příspěvku záměru a úrovně 
znečištění (pozadí) jsou hodnoty nižší než koncentrace při kterých byly pozorovány účinky 
na zdraví exponovaných osob. 

WHO pro oxid dusičitý stanovila směrné hodnoty - pro hodinovou maximální koncentraci 
200 µg/m3. U chronického účinku není  možné jednoznačně stanovit úroveň koncentrace, která 
by při dlouhodobé expozici neměla prokazatelný nepříznivý účinek na zdraví, WHO uvádí 
směrnou hodnotu pro roční koncentraci 40 µg/m3. Vypočtené imisní příspěvky (ani při započítání 
zjištěného imisního pozadí) nepřekračují tyto doporučené hodnoty koncentrací.  

OXID UHELNATÝ - CO 

Imisní příspěvek ze záměru k 8 hodinovým koncentracím oxidu uhelnatého se dle výpočtu bude 
pohybovat v místě nejbližší obytné zástavby okolo 6−8 µg/m3.  

K ochraně nekuřácké populace včetně citlivých skupin WHO navrhla směrnou hodnotu 
koncentrace pro časově váženou průměrnou expozici pro 8 hodin: 10 000 µg/m3. Hodnoty 
vlastních imisních příspěvků záměru jsou o 3−4 řády nižší než doporučená směrná koncentrace 
dle WHO. 

Stávající imisní koncentrace CO v posuzovaném území nejsou monitorovány.  

Při předpokládané úrovni imisních koncentrací v obytné zástavbě se neočekávají negativní vlivy 
na zdraví u exponovaných osob žijících v okolí posuzovaného areálu. 

III.5.2  Charakterizace rizika – karcinogenního ú činku  

S benzo(a)pyrenem a benzenem je spojeno riziko karcinogenního působení - patří mezi 
prokázané karcinogeny. Dále je provedena charakterizace rizika z hlediska jejich 
karcinogenního účinku. 

BENZO(A)PYREN  

Imisní příspěvek průměrných ročních koncentrací bude pohybovat v areálu obchodního centra 
v rozsahu 0,01−0,02 ng/m3, v místě obytné zástavby okolo 0,005–0,01 ng/m3. 

Dle rozptylové studie Jihomoravského kraje se roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu 
v blízkosti navrhovaného záměru pohybují nad 1 ng.m-3 (resp. v rozmezí 1,1–1,5 ng/m3). 
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Pro zhodnocení míry rizika karcinogenního účinku benzo(a)pyrenu je v následující tabulce 
uvedena míra pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci – 
Individual Lifetime Cancer Risk (ILCR). Pravděpodobnost vychází ze vztahu ILCR = Cr x IUR . 
Cr je zjištěná roční průměrná koncentrace škodliviny v obytné zástavbě (resp. nejvyšší hodnota 
průměrné roční koncentrace benzenu zjištěná modelovým výpočtem rozptylové studie).   

IUR je jednotka karcinogenního rizika – inhalační, která udává horní hranici zvýšeného 
celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při jednotkové celoživotní koncentraci. Dle WHO je 
hodnota jednotky rakovinového rizika (IUR) pro koncentraci 1 ng/m3 benzo(a)pyrenu v ovzduší 
8,7x10-5.  

Za hodnotu imisního pozadí byla dosazena průměrná hodnota z výše uvedeného rozsahu 
koncentrací zjištěných rozptylovou studií Jihomoravského kraje. 

Tabulka č. 2: Hodnocení rizika příspěvku benzo(a)pyrenu (inhalační expozice)  

BENZO(A)PYREN 
Cr 

[ng/m3] ILCR 

Imisní koncentrace - pozadí   1,3 1,1.10-4 

Stav p ři provozu zám ěru  
příspěvek provozu záměru v obytné zástavbě + pozadí 

(0,005 až 0,01)  
+ 1,3 

1,1.10-4 

Samotný p říspěvek provozu obchodního centra Hobby 0,005–0,01 4,4.10-7 až 8,7.10-7 

Vysvětlivky:  Cr – hodnota roční imisní koncentrace  
ILCR - míra pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci 

Imisní pozadí benzo(a)pyrenu není v zájmové lokalitě monitorováno. Při imisní koncentraci dle 
dle rozptylové studie Jihomoravského kraje (tj. 1,3 ng/m3), by byl příspěvek individuálního 
celoživotního rizika 1,1.10-4 – tzn. že expozice uvedené celkové imisní koncentraci může přispět 
ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění přibližně o cca 1 případ na deset 
tisíc celoživotně exponovaných osob. Tato hodnota ILCR je dva řády nad přijatelnou úrovní 
rizika. 

Při hodnocení karcinogenních účinků je dle Ministerstva zdravotnictví (MZ, 2005) v ČR možné 
(vzhledem k nejistotě odhadu expozice i stanovení referenční hodnoty) považovat za přijatelné 
rozmezí rizika řádovou úroveň pravděpodobnosti 10-6,  tj. 1–9 případů nádorového onemocnění 
při celoživotní expozici na milion exponovaných osob). 

Dle výpočtu se výše vypočtená teoretická míra pravděpodobnosti vzniku karcinomu 
zprovozněním záměru nezmění, bude také činit 1 případ na deset tisíc celoživotně 
exponovaných lidí. Zjištěné ILCR pro samotný nejvyšší příspěvek benzo(a)pyrenu vyvolaný 
provozem obchodního centra Hobby je o 1 řád nižší než je přijatelná úroveň rizika (10-6). 

BENZEN 

Příspěvek průměrných ročních koncentrací bude pohybovat v areálu obchodního centra 
v rozsahu 0,005−0,01 µg/m3, v místě nejbližší obytné zástavby okolo 0,005 µg/m3. 

Dle rozptylové studie Jihomoravského kraje se roční průměrné koncentrace benzenu v blízkosti 
navrhovaného záměru pohybují do 3 µg.m-3. 
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Pro zhodnocení míry rizika karcinogenního účinku benzenu je v tabulce č. 3 uvedena míra 
pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci (ILCR).  

Pro výpočet byla použita IUR stanovená Světovou zdravotnickou organizací 
= 6.10-6 (WHO, 2000), která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny 
u jednotlivce při celoživotní koncentraci 1 µg/m3. 

Tabulka č. 3: Hodnocení rizika příspěvku benzenu (inhalační expozice)  

BENZEN 
Cr 

[µg/m3] ILCR 

Imisní koncentrace - pozadí   3,0 1,8.10-5 

Stav p ři provozu zám ěru  
příspěvek provozu záměru v obytné zástavbě + pozadí 

0,005 + 3,0 1,8.10-5 

Samotný p říspěvek provozu obchodního centra Hobby 0,005 3,0.10-8 

Vysvětlivky:  Cr – hodnota roční imisní koncentrace  
ILCR - míra pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci 

 

Stávající imisní pozadí benzenu není v zájmové lokalitě monitorováno. Při imisní koncentraci dle 
rozptylové studie Jihomoravského kraje (tj. 3 µg/m3), by byl příspěvek individuálního 
celoživotního rizika 1,8.10-5 – tzn. že expozice uvedené celkové imisní koncentraci může přispět 
ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění přibližně o cca 2 případy na 
sto tisíc celoživotně exponovaných osob. Tato hodnota ILCR je jeden řád nad přijatelnou úrovní 
rizika. 

Dle výpočtu se tato míra pravděpodobnosti zprovozněním záměru nezmění, bude také činit 
2 případy na sto tisíc celoživotně exponovaných lidí. Zjištěné ILCR pouze pro samotný nejvyšší 
příspěvek benzenu při provozu záměru bude o 2 řády nižší než je přijatelná úroveň rizika (10-6). 

Zhodnocení  

Zjištěné příspěvky k denní imisní koncentraci prašného aerosolu frakce PM 10 z posuzovaného 
areálu obchodního centra Hobby by mohly dosahovat maximálně hodnot 0,5– 0,6 µg/m3. Roční 
imisní příspěvky prašného aerosolu frakce PM10 jsou nízké, dle výpočtu se pohybují v obytné 
zástavbě v úrovni setin µg/m3.  

Samotné vypočtené denní i roční imisní příspěvky nepřekračují hodnotu doporučené 
24 hodinové ani roční koncentrace AQG dle WHO, při součtu s očekávaným imisním pozadím 
by došlo k překročení směrných 24 hodinových hodnot. 

Dále byl vyhodnocen výskyt vybraných zdravotních ukazatelů v závislosti na nejvyšší 
předpokládané roční imisní zátěži prašným aerosolem frakce PM10 u obytné zástavby. 
Z provedeného výpočtu vyplývá, že roční imisní příspěvek z provozu obchodního centra by 
neměl významně změnit výsledné zdravotní riziko související s celkovým imisním znečištěním 
ovzduší prašným aerosolem. 

Příspěvky k hodinové imisní koncentraci oxidu dusi čitého  z posuzovaného záměru by mohly  u 
obytné zástavby činit do 3 µg/m3 u hodinových koncentrací a kolem 0,2 µg/m3 u průměrných 
ročních koncentrací. Tyto imisní příspěvky nepřekračují doporučenou směrnou hodnotu dle 
WHO pro hodinovou maximální koncentraci (200 µg/m3) ani pro roční koncentraci (40 µg/m3)  
- i při započítání zjištěného imisního pozadí. 
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Vypočtené roční imisní příspěvky oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 z provozu 
záměru jsou vzhledem k předpokládané celkové imisní situaci nízké a nepředstavují tak 
významnější zvýšení zdravotních rizik u exponovaných osob.  

Vypočtené maximální 8-hodinové imisní příspěvky oxidu uhelnatého  ze záměru dosahují 
jednotek až desítek µg/m3. Příspěvek provozu obchodního centra k znečištění ovzduší oxidem 
uhelnatým je z hlediska hodnocení zdravotního efektu nevýznamný. Hodnoty těchto imisních 
příspěvků jsou o 3–4 řády nižší než doporučená směrná koncentrace dle WHO 
(10 000 µg/m3).  

Zjištěné roční imisní příspěvky benzo(a)pyrenu  dosahují v obytné zástavbě 0,005–0,01 ng/m3. 
ILCR pro samotný nejvyšší příspěvek benzo(a)pyrenu vyvolaný provozem obchodního centra je 
o 1 řád nižší než je přijatelná úroveň rizika (10-6). Přírůstek míry karcinogenního rizika 
benzo(a)pyrenu lze odhadnout na 4,4–8,7.10-7 - při celoživotní expozici nejvyššímu imisnímu 
příspěvku se jedná o cca 4–9 případů nádorového onemocnění na 10 milionů obyvatel. 

Roční imisní příspěvky benzenu  vyvolané pouze provozem záměru dosahují nejvýše 
0,005 µg/m3. Z výpočtu vyplývá, že zjištěné ILCR pouze pro samotný nejvyšší příspěvek 
benzenu z provozu záměru bude o 2 řády nižší než je doporučená úroveň přijatelného rizika (10-

6). Přírůstek míry karcinogenního rizika daný expozicí benzenu je možno teoreticky odhadnout 
na 3.10-8, tj. cca 3 případy nádorového onemocnění, pokud by zjištěné nejvyšší koncentraci bylo 
celoživotně vystaveno v dané lokalitě 100 milionů obyvatel. 

Hodnocení je platné pro situaci charakterizovanou výše popsanými výstupy modelových výpočtů 
rozptylové studie.  

Nejistoty  
 
 

Každé hodnocení zdravotních rizik je do určité míry zatíženo nejistotami, které vyplývají 
z použitých dat a postupů. Tyto nejistoty je třeba mít na vědomí při dalším používání výsledků 
hodnocení.  

Hlavními zdroji nejistot v hodnoceném případě jsou:  

• Absence dat o stávajícím imisním pozadí v dotčené lokalitě: do výpočtu byly zahrnuty  
i hodnoty imisního pozadí zjištěné z výstupů rozptylové studie Jihomoravského kraje - 
tyto imisní hodnoty nemusí vystihovat přesně reálnou situaci v posuzované lokalitě. 

• Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisních příspěvků hodnocených 
látek z provozu záměru a byla uvažována nepřetržitá expozice obyvatelstva těmto 
imisním koncentracím, čímž dochází k nadhodnocení reálného rizika. Na druhé straně 
nebyl uvažován vliv pobytu osob v jiných prostředích – např. na pracovišti (zejména při 
práci v riziku) apod.  

• Vyhodnocení rizika karcinogenního účinku s využitím jednotky karcinogenního rizika: 
jednotka karcinogenního rizika pro benzen, benzo(a)pyren byla odvozená 
z epidemiologické studie profesionálně exponovaných osob; vycházelo se z obecné 
hypotézy, že neexistuje prahová hodnota, pod níž by bylo riziko rakoviny nulové; pro 
extrapolaci dat z této studie do oblasti expozičních koncentrací byl použit lineární model, 
který pravděpodobně vede k nadhodnocení skutečného rizika hodnocených látek. 

• Omezení disperzního modelu SYMOS, kvalita dat do modelu vstupujících, 
 meteorologické údaje a jejich  platností pro modelované území atd.  

• Absence bližších informací o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich 
velikost, doba trávená v hodnocené obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území). 

•  Vzhledem k rozsahu záměru, resp. trasám navazující dopravy nelze přesně vyčíslit 
počty exponovaných osob.  
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• Použitá data o účincích látek, tj. nejistoty experimentálně získaných dat, výsledků 
epidemiologických studií, chyb při stanovení doporučených – referenčních hodnot atd.  

 
Byl hodnocen očekávaný běžný provoz záměru, nebyly hodnoceny nestandardní situace 
a havarijní stavy. 

IV. HLUK 
 

IV.1  Výchozí podklady  

Byla zhodnocena předpokládaná hluková zátěž pro obyvatele vyvolaná realizací záměru – resp. 
provozem areálu obchodního centra a vyvolané dopravy. Podkladem pro hodnocení 
očekávaných imisí hluku v dané lokalitě a možného vlivu na veřejné zdraví byly výsledky 
modelových výpočtů hlukové studie (Vojířová, Tomašiková, 2010).  

IV.2  Identifikace a charakterizace nebezpe čnosti  
 

Nepříznivými účinky hluku na lidské zdraví se rozumí morfologické nebo funkční změny 
organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu 
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.  

Negativní účinky hluku mohou být: 
Specifické (zprostředkované přímo sluchovým smyslovým orgánem), které se může 
projevovat při ekvivalentní hladině akustického tlaku A nad 85 až 90 dB.  
Dlouhodobé působení zvuků s vysokými hladinami poškozuje buňky na povrchu bazilární 
membrány a postupně snižuje citlivost sluchového orgánu. Poškození malého počtu 
sluchových buněk je zpočátku nerozeznatelné, avšak při růstu počtu poškozených buněk  
se stále výrazněji projevuje ztráta části informace. Poškození sluchu je provázeno splýváním 
mluvené řeči, neschopností rozlišit řeč a hluk pozadí a zkreslením vjemu hudby. Účinek 
hluku stoupá s intenzitou, náhlostí a délkou vlny.  

 

Systémové (zprostředkované speciálními strukturami nervového systému) -  ovlivnění funkcí 
různých systémů organismu  

 

Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; může 
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. 
Nadměrná hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce;  
významně je také ohrožena bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může 
docházet také ke zhoršení komunikace řeči a tím ke změnám v oblasti chování a vztahů. 
Významným nepříznivým účinkem hluku je také rušení spánku. 

Směrné hodnoty  

WHO ve směrnici pro noční hluk pro Evropu (WHO, 2009) uvádí prahové úrovně hladin hluku: 

Pod úroveň 30 dB nebyly pozorovány žádné významné biologické účinky hluku, přestože  
individuální citlivost a podmínky expozice mohou být různé. Hladina nočního hluku 
ve venkovním prostoru Lnight,outside = 30 dB odpovídá úrovni expozice, při které nebyl pozorován 
nepříznivý efekt (NOEL).  

Při průměrné úrovni expozice mezi 30 a 40 dB byla pozorovány nepříznivé efekty na spánek 
(pohyby těla, probouzení, subjektivně udávané poruchy spánku, bdělost). Intenzita těchto efektů 
závisí na povaze zdroje hluku a počtu hlukových událostí. Citlivější skupiny populace (např. děti, 
chronicky nemocní a starší jedinci) jsou více vnímavější. Hladina nočního hluku ve venkovním 
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prostoru Lnight,outside =  40 dB odpovídá nejnižší úrovni expozice, při které byl pozorován 
nepříznivý efekt (LOAEL).  

Při expozici úrovni hladin hluku mezi 40 a 50 dB byly u exponované populace pozorovány 
nepříznivé zdravotní účinky. Mnoho lidí musí přizpůsobovat své životy, aby se vyrovnali 
s nočním hlukem. Citlivé skupiny populace jsou mnohem vážněji ovlivněné. Nad 55 dB 
se nepříznivé zdravotní efekty vyskytují často, značné procento obyvatel je vysoce rozmrzelé a 
má rušený spánek. Také se zvyšuje  riziko kardiovaskulárních onemocnění. 

Na základě vztahů mezi expozicí nočnímu hluku a zdravotními efekty WHO doporučuje 
k ochraně veřejného zdraví směrnou hodnotu hladiny nočního hluku NNG (Night noise 
quideline) Lnight,outside  =  40 dB .  Obyvatelstvo by nemělo být vystaveno vyšším nočním hladinám 
hluku než je 40 dB  a to během té části noci, kdy většina lidí spí. Úroveň expozice nočnímu 
hluku Lnight,outside =  40 dB může být považována za zdravotně založenou mezní hodnotu 
k ochraně zdraví veřejnosti včetně nejvíce citlivých skupin (děti, chronicky nemocní, starší 
osoby,...). 

Dále WHO  uvádí také hodnotu prozatímního cíle IT (Interim target) Lnight,outside  =  55 dB , který je 
doporučený v situacích, kdy dosažení úrovně NNG není uskutečnitelné v kratší době 
z různých důvodů. Prozatímní cíl (IT) by mohl být považován za jakýsi uskutečnitelný, střední cíl 
pro zvláštní místní situace, který ale není založený na ochraně zdraví celé populace. Citlivé 
skupiny obyvatelstva nemohou být při této úrovni expozice chráněny. 

Zdravotní ú činky hluku 

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, nepříznivé osvojování řeči a čtení u dětí, 
rušení spánku, obtěžování hlukem a zhoršená komunikace řečí. 

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových 
hormonů, vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo 
snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině akustického tlaku A 
v době těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k 
hodnocení zdravotních účinků hluku. 

Dále jsou podrobněji charakterizovány vybrané nepříznivé zdravotní účinky hluku (WHO, 1999b 
a 2009): 

 Poškození sluchového aparátu  

Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází  
k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí 
a aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. 

Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít 
k malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně 
exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že zvýšená 
hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně 
exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti. Nezanedbatelně může zvyšovat expozici 
hlukem, zejména u mládeže, dlouhodobý poslech velmi hlasité reprodukované hudby doma 
(sluchátka), účast na diskotékách, případně koncertech populárních hudebních skupin. 

Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých 
důsledků v oblasti chování a  vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity 
a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování signálů. Nejvíce citlivou 
skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování 
řeči.  
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Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická 
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB 
a to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak  nemělo hlukové pozadí 
v místnostech převyšovat 35 dB.  

Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, kde bydlí malé děti a třídy předškolních a školních 
zařízení, neboť neúplné porozumění řeči u nich ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči 
a schopnosti číst s dalšími nepříznivými důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. Zvláště 
citlivé jsou pak děti s poruchami sluchu, potížemi s učením a děti, pro které vyučovací jazyk není 
jejich mateřským jazykem. 

U obtěžování hlukem se uplatňuje jak emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení 
hlukem při  různých činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů (pocity 
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje  nebo 
vyčerpání). U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému 
účinku hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10 - 20 % 
vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60 - 80 % populace 
víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.   

Při působení hluku se kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi uplatňuje řada 
dalších neakustických - sociálních, psychologických nebo ekonomických faktorů, což vede 
k různým výsledkům studií.  

Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje 
a fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem. Vysoké hladiny 
hluku  vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců 
zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje 
i zhoršená verbální komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke slovní 
pomoci, než k pomoci fyzické.  

Dle doporučení WHO (1999b) je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB  
a nad LAeq = 35 dB uvnitř interiéru pro bydlení.  

Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, 
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet 
ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám 
dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty 
působení hluku. Efekt  narušeného spánku se projevuje i následující den např.  rozmrzelostí, 
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo 
prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší 
lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním. 

Prahová hodnota pro rušení spánku hlukem je Lnight,outside = 42 dB (WHO, 2009). 

Ovlivnění kardiovaskulárního systému byly prokázány v řadě  epidemiologických a klinických 
studií u populace žijící v hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných 
komunikací. Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede 
k přechodným změnám, jako je  zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé 
expozici se u citlivých jedinců z exponované populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je 
hypertenze a ischemická choroba srdeční (nedostatečné prokrvení srdečního svalu, projevující 
se klinicky jako angina pectoris až infarkt myokardu).  

Studie nejčastěji prezentují zvýšení rizika kardiovaskulárních účinků u dlouhodobé expozice 
ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h  v rozmezí 65 – 70 dB a více  (u leteckého a dopravního 
hluku). Riziko ischemické choroby srdeční nebylo nalezeno pod LAeq,6-22hod = 60 dB (WHO 
1999b, 2007). 
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Ve směrnici WHO pro noční hluk (WHO, 2007, 2009) jsou uvedeny jako nedostatečně 
prokázané účinky na kardiovaskulární choroby. Prahová hodnota (WHO, 2009) pro hypertenzi 
a infarkt myokardu je Lnight,outside = 50 dB. (Je to pravděpodobně dáno ovlivněním expozice hluku 
i v denní době.) 

Psychické poruchy a onemocnění. Výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice 
a projevů poruch duševního zdraví nejsou jednoznačné. Nepředpokládá se, že by hluk 
mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich 
symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch. Za indikátor latentních duševních 
poruch nebo onemocnění u populace exponované hluku je považována spotřeba sedativ 
a léků na spaní. 

Prahová hodnota pro zvýšeného užívání sedativ a léků k navození spánku Lnight,outside = 40 dB 
a vlivu na psychické nemoci Lnight,outside = 60 dB (WHO, 2009). 

Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem. Citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní 
práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a 
komplikované analýzy. Rušivý účinek hluku je významný zejména při činnostech náročných na 
pracovní paměť, kdy je třeba udržovat část informací v krátkodobé paměti, jako jsou 
matematické operace a čtení.   

Nejvyšší přípustné hladiny hluku platné v České republice jsou uvedeny v nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

IV.3  Hodnocení expozice a charakterizace rizika  

Podkladem k hodnocení expozice jsou výpočty hlukové studie (Vojířová, Tomašiková, 2010). 
V této studii byla hluková zátěž z provozu obchodního centra modelována pro 4 body situované 
u nejbližší stávající zástavby (viz tabulka č. 4). Výpočty byly provedeny ve vzdálenost 2 m 
od fasády domů, u bodů č. 1−3 pro výšku 3 a 6 metrů, v případě bytového domu (bod č. 4) 
pro výšky 6, 9, 12, 15 a 18 m.  

Tabulka č. 4: Umístění výpočtových bodů  

Číslo bodu Umíst ění bod ů 

1 Před fasádou domu tř. 1. máje č.p. 705/15 

2 Před fasádou domu tř. 1. máje č.p. 583/11 

3 Před fasádou domu Lesní č.p. 588/2 

4 Před fasádou bytového domu U Nemocnice č.p. 3372 

 
Pro zmapování současné situace v lokalitě a jako podklad pro modelové výpočty byl v květnu 
2010 měřen hluk z dopravy na silnici I/55 v obci Břeclav (Protokol o měření hluku č. 29/10, 
AKUSTING spol. s r.o.). Měření bylo provedeno u dvou nejbližších chráněných venkovních 
prostorů staveb (2 m před fasádou domů). Tyto měřící místa odpovídají umístění výpočetních 
bodů č. 2 a 4. Výstupy z měření jsou shrnuty níže: 

Měřící místo: před fasádou rodinného domu na Tř. 1. máje č.p. 583/11 
Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A:  
LAeq.16h = 64,1 dB  v denní době a LAeq.8h = 58,3 dB v noční době. 

Měřící místo: před fasádou bytového domu U Nemocnice č.p. 3372/8a 
Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A:  
LAeq.16h = 59,6 dB v denní době a LAeq.8h = 49,4 dB v noční době. 

Nejistota měření je ± 2,0 dB. 
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Pro výpočty byl použit program HLUK+, verze 8.26.  Byl proveden výpočet pro hluk z provozu na 
třídě 1. máje - silnice č. I/55 a hluk z provozu (zahrnující následující zdroje hluku: parkoviště, 
příjezd a vzduchotechnické jednotky). Dále je uveden i výpočet pro předpokládanou celkovou 
hlukovou situaci v lokalitě. Vzhledem k provozní době obchodního centra je v hlukové studii 
vyhodnocena situace pro denní dobu (6.00−22.00 hodin).  

Pro dokresleni situace a pro teoretické vyhodnocení možného obtěžování obyvatelstva byl 
autory hlukové  studie proveden dopočet hluku z provozu celkové automobilové dopravy 
na komunikaci č. I/55 i pro noční dobu (22.00−6.00 hodin) – viz tabulka č. 5. Vzhledem k tomu, 
že navazující doprava záměru nebude realizována v noční době, nedojde ke změně hladin hluku 
z tohoto zdroje v noční době.  Výpočet pro noční dobu tak prezentuje stávající i výhledový stav.  

Pro parkování bude sloužit celkem 202 stání. Bylo uvažováno s 12 násobnou výměnou během 
denní doby a 50 % obsazeností parkoviště. Během dne bude probíhat také zásobování – 
přepokládá se příjezd 14 nákladních automobilů. 

Do výpočtů byl zahrnut vliv pohltivosti jednotlivých objektů. Terén byl modelován jako odrazivý 
a na žádném místě nebyl uvažován vliv zeleně - výpočty jsou tímto posunuty na stranu 
bezpečnosti. 

Výsledky akustických výpočtů jsou shrnuty v tabulce č. 5 a 6.  

Tabulka č. 5: Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq z celkové dopravy 
na  Třídě 1. máje (komunikace č. I/55)   

Denní doba  

(6 - 22 hodin) 

Noční doba  

(22 - 6 hodin) 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq  
v dB 

Bod Výška  
v m 

stávající stav výhledový stav Rozdíl 

Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku L Aeq  

v dB 

stávající, výhledový stav 

3 68,6 68,6 0 59,9 
1 

6 68,5 68,5 0 59,8 

3 65,9 65,9 0 57,2 
2 

6 65,9 66,0 + 0,1 57,2 

3 58,2 58,3 + 0,1 49,5 
3 

6 58,7 58,8 + 0,1 50,0 

6 53,0 53,0 0 44,3 

9 53,1 53,2 + 0,1 44,4 

12 53,8 53,9 + 0,1 45,0 

15 54,5 54,6 + 0,1 45,8 

4 

18 55,4 55,5 + 0,1 46,7 
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Tabulka č. 6: Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq z provozu Obchodního 
centra HOBBY (včetně nové komunikace) a celková předpokládaná situace v lokalitě v denní 
době (6.00−22.00 hodin) 

Provoz OC HOBBY Celková situace 

Ekvivalentní hladina  
akustického tlaku LAeq  

v dB 

Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku LAeq  

v dB 
Výpo čtové 

body 
Výška  

v m 

doprava průmysl celkem stávající 
stav 

výhledový 
stav 

Rozdíl  
v dB  

3 43,3 26,9 43,4 68,6 69,0 +0,4 
1 

6 43,3 27,0 43,4 68,5 68,9 +0,4 

3 44,0 27,3 44,0 65,9 66,3 +0,4 
2 

6 44,0 27,7 44,1 65,9 66,3 +0,4 

3 39,2 27,0 39,4 58,2 58,5 +0,3 
3 

6 40,8 27,8 41,0 58,7 59,0 +0,3 

6 32,3 29,1 34,0 53,0 53,1 +0,1 

9 35,2 35,0 38,1 53,1 53,1 0 

12 38,7 37,4 41,1 53,8 53,9 +0,1 

15 41,9 37,4 43,2 54,5 54,6 +0,1 

4 

18 42,4 37,4 43,6 55,4 55,6 +0,2 

 
Pro doplnění byl také proveden výpočet hluku chodu vzduchotechnických jednotek na střeše 
objektu v noční době. Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq se pohybovaly 
v úrovni 26,9 až 27,0 dB (bod č. 1), 27,3 až 27,7 dB (bod č. 2), 27,0 až 27,8 dB (bod č. 3) 
a 29,1 až 37,4 dB (bod č. 4). 

Prahové hodnoty účinků hluku  

Na základě dokumentů WHO  (WHO, 1999, 2007, 2009) a dalších podkladů (Kubina, 2007) 
je v tabulce č. 7 a 8 uvedena orientační závislost výskytu nepříznivých účinků na zdraví 
a pohodu obyvatel (vybarvené plochy) vyvolaná různou intenzitou hlukové zátěže v denní 
a noční době. S ohledem na individuální rozdíly ve vnímavosti vůči nepříznivým účinkům hluku 
je třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivějších podskupin populace a jednotlivců 
i při hladinách hluku významně nižších, než jsou úrovně expozice hodnocené z hlediska 
statistické významnosti pro celou populaci. 
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Tabulka č. 7:  Odhad projevů nepříznivých účinků u exponované populace v závislosti 
na ekvivalentní hladině akustického tlaku A - pro denní dobu (6.00−22.00 hodin) 
 

 LAeq, 6-22 h (dB) 
Nepříznivý ú činek hlukové zát ěže 

 <<<< 50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 

Sluchové postižení *        

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí         

Vliv na kardiovaskulární systém       

Zhoršená komunikace řečí       

Silné obtěžování       

Mírné obtěžování       

* přímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h)  

Tabulka č. 8: Odhad projevů nepříznivých účinků u exponované populace v závislosti 
na ekvivalentní hladině akustického tlaku A - pro noční dobu (22.00−6.00 hodin) 
 

 LAeq, 22 -6 h (dB) 
Nepříznivý ú činek hlukové zát ěže 

 35-40  40-45  45-50 50-55  55-60  60+ 

Psychické poruchy a onemocnění       

Hypertenze       

Infarkt myokardu       

Kvalita spánku           

Biologické efekty*       

Zvýšené užívání léků a sedativ       

Duševní pohoda (stížnosti)       

* přímá expozice hluku v interiéru (LAmax) 

Na základě měření hluku z celkové dopravy a modelových hodnocení celkové hlukové situace 
lze konstatovat, že se jedná o lokalitu zatíženou poměrně vysokými hladinami hluku. 
Dominantním zdrojem hluku v hodnocené lokalitě je provoz dopravy.  

Hluková zátěž v blízkosti komunikace č. I/55 (Tř. 1. máje) dosahuje ve stávajícím stavu  
takových hladin, u kterých byly sledovány negativní vlivy na pohodu a zdraví lidí. Zjištěné hladiny 
hluku ve stávajícím stavu i aktivní variantě mohou u exponovaných obyvatel vyvolávat pocity 
obtěžování, být příčinou zhoršené komunikaci řečí a nepříznivě ovlivňovat kardiovaskulární 
systém (zejména pak u zástavby umístěné jihozápadním směrem od navrženého záměru).  

Expozice stávajícím hladinám hluku z provozu dopravy v noční době (dle měření i modelového 
výpočtu), by se také mohla (mimo již výše uvedených účinků) projevit nepříznivými důsledky 
v oblasti kvality spánku. 

Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví a zjištěných hladin akustického tlaku A 
(tabulka č. 6 – provoz OC HOBBY) vyplývá, že hluková zátěž ze samotného provozu areálu 
nedosahuje hladin, při kterých byly pozorovány nepříznivé zdravotní účinky u většiny populace. 
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Provozem záměru dle modelových výpočtů dojde ve výpočtových bodech k navýšení stávajících 
hladin o 0 až + 0,1 dB u hluku z provozu dopravy na komunikaci č. I/55 (tabulka č. 5) 
a o 0 až + 0,4 dB při hodnocení celkové situace (tabulka č. 6). V obou případech se jedná 
o minimální, subjektivně nezaznamenatelný nárůst. 

Vztahy expozice a účinku – charakterizace rizika hluku 

Pro kvantitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku se využívají vztahy expozice a účinku 
(nejčastěji obtěžování a subjektivní rušení spánku hlukem) odvozené na základě řady 
provedených epidemiologických studií. Umožňují predikovat procento (počet) rušených osob 
v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné, průměrně citlivé populace.  

Pro orientační vyhodnocení možného vlivu záměru (resp. navazující automobilové dopravy) byly 
použity následující vztahy pro subjektivní rušení spánku a obtěžování hlukem ze silniční 
dopravy: 

Subjektivní rušení spánku hlukem z dopravy 

Vztahy pro hodnocení rušení spánku hlukem byly stanoveny pro úroveň expozice 
Lnight = 40–70 dB, a to zvlášť pro jednotlivé typy dopravy - silniční, leteckou, železniční.  

Tyto vztahy využívají ekvivalentní noční hladinu akustického tlaku Lnight (tj. dlouhodobou 
ekvivalentní hladinu akustického tlaku A v časovém úseku 8 hodin v noci na nejvíce exponované 
fasádě domu).  

Pro rušení hlukem ve spánku byly definovány tři stupně rušivého účinku (vztažené k teoretické 
100 stupňové škále intenzity rušivého účinku):  
− LSD (Lowly Sleep Disturbed) od 28. stupně škály (tj. mírně až silně rušené osoby),  
− SD (Sleep Disturbed) pro rušení od 50. stupně škály intenzity  (tj. středně až silně rušené 

osoby), 
− HSD (Highly Sleep Disturbed) pro vysoký stupeň rušení od 72. bodu stostupňové škály 

intenzity rušení (tj. silně rušené osoby). 

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru byly použity následující vztahy určené 
pro rušení spánku hlukem ze silniční dopravy: 
% LSD =  -8,4 + 0,16⋅Lnight + 0,0108⋅(Lnight)

2 

% SD = 13,8 - 0,85⋅Lnight + 0,01670⋅(Lnight)
2 

% HSD = 20,8 - 1,05⋅Lnight + 0,01486⋅(Lnight)
2 

Procentuální odhad osob se subjektivně rušeným spánkem v závislosti zjištěné hladině hluku 
v noční době z provozu silniční dopravy na komunikaci č. I/11 je uveden v tabulce č. 9. 
Za hodnoty Lnight byly dosazeny vypočtené LAeq z dopravy  pro noční dobu (22.00−6.00 hodin). 
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Tabulka č. 9: Procentuální odhad osob s pocity subjektivně rušeného spánku v závislosti 
na ekvivalentní hladinu akustického tlaku A Lnight 
 

Rušivý ú činek 
bod Lnight  

LSD (%) SD (%) HSD (%) 

1 59,8−59,9 dB 39,8−39,9 22,7−22,8 11,1−11,2 

57,2 dB 36,1 19,8 9,4 
2 

58,3* 37,6 21,0 10,1 

3 49,5−50 dB 26,0−26,6 12,6−13,1 5,2−5,5 

44,3−46,7 dB 19,9−22,6 8,9−10,5 3,4−4,2 
4 

49,4* 25,9 12,6 5,2 

Vysvětlivky: * naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

Konkrétní celkový počet exponovaných a rušených osob není možné v tomto případě  
relevantně stanovit, zejména s ohledem na možný rozsah příjezdových a odjezdových tras 
navazující automobilové dopravy. Zvolené zobrazení izofon v zájmovém území bylo zpracováno 
pro denní dobu a prezentuje nejbližší okolí záměru. V zájmové lokalitě bydlí přibližně 175–225 
obyvatel (podrobněji viz kapitola č. II.2). 

Navazující doprava záměru nebude realizována v noční době, proto nedojde ke změně hladin 
hluku z tohoto zdroje v noční době. Výpočet pro noční dobu prezentuje stávající i výhledový stav 
(tj. situaci v době provozu obchodního centra). 

Obecně lze konstatovat, že hluk bude vnímán subjektivně. Záleží na konkrétní situaci (umístění 
ložnic, způsobu větrání apod.).  

Z výpočtů vyplývá, že v souvislosti se stávajícími zjištěnými hladinami hluku v blízkosti 
frekventované komunikace může 19,9 až 39,9 % osob pociťovat rušení spánku hlukem (z toho 
silné rušení 3,4 až 11,2 % osob). V souvislosti s provozem obchodního centra nedojde 
ke změně. 

K výše uvedenému vyhodnocení je třeba uvést, že se jedná o posouzení několika objektů 
ležících v těsné blízkosti komunikace, u kterých je předpokládána nejvyšší hluková zátěž. 
Vzhledem k malému počtu exponovaných lidí v jednotlivých domech nemá význam přepočítávat 
zjištěná procenta na konkrétní počty osob. 

Obtěžování hlukem z dopravy 

Vztahy vyjadřují závislost mezi hlukovou expozicí v rozmezí 45–75 dB a procentem obyvatel, 
u kterých lze očekávat pocity obtěžování a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční 
dopravy. Využívají hladinu akustického tlaku Ldn (ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
za 24 hodin se zvýšením noční hladiny akustického tlaku o 10 dB), resp. Ldvn (ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením večerní hladiny akustického tlaku o 5 dB 
a noční hladiny o 10 dB). 

Závislosti jsou obdobně odvozeny také pro tři úrovně obtěžování hlukem:  
− LA (Little Annoyed) od 28. stupně škály (tj. mírně až silně obtěžované osoby),  
− A (Annoyed) pro obtěžování od 50. stupně škály intenzity  (tj. středně až silně obtěžované 

osoby), 
− HA (Highly Annoyed) pro vysoký stupeň obtěžování od 72. bodu stostupňové škály intenzity 

rušení (tj. silně obtěžované osoby). 
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Pro hodnocení úrovně obtěžování byly použity následující vztahy pro hluk ze silniční dopravy: 
% LA = -6,188⋅10-4 ⋅(Ldn - 32)3 + 5,379⋅10-2 ⋅ (Ldn - 32)2 + 0,723 ⋅ (Ldn - 32) 
% A = 1,732⋅10-4 ⋅ (Ldn - 37)3 + 2,079⋅10-2 ⋅ (Ldn - 37)2 + 0,566 ⋅ (Ldn - 37) 
% HA = 9,994⋅10-4 ⋅ (Ldn - 42)3 – 1,523⋅10-2 ⋅ (Ldn - 42)2 + 0,538 ⋅ (Ldn - 42) 

Procentuální odhad osob s pocity obtěžování v závislosti na zjištěné hladině hluku Ldn je uveden 
v následujících tabulkách. V tabulce č. 10 je vyhodnocena situace pouze z provozu 
automobilové dopravy na komunikaci č. I/55.  V tabulce č. 11 je prezentována celková situace 
v denní době zahrnující mimo dopravy po komunikaci  č. I/55 i příjezdy k obchodnímu centru, 
pojezdy po parkovišti a provoz vzduchotechniky. 

Tabulka č. 10: Procentuální odhad osob s pocity obtěžování v závislosti na ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A Ldn  z provozu dopravy na komunikaci č. I/55  
 

Obtěžování 
bod stav LAeq 

denní doba 
LAeq 

noční doba 
Ldn  

LA (%) A (%) HA (%) 

stávající 68,5−68,6 dB 59,8−59,9 dB  69,0−69,1dB 69,0−69,3 45,1−45,3 23,1−23,3 
1 

výhledový 68,5−68,6 dB 59,8−59,9 dB  69,0−69,1dB 69,0−69,3 45,1−45,3 23,1−23,3 

stávající 65,9 dB 57,2 dB 66,4 dB 63,3 39,0 18,6 
2 

výhledový 65,9−66 dB 57,2 dB 66,4 dB 63,3 39,0 18,6 

stávající 58,2−58,7 dB 49,5−50 dB 58,7−59,2 dB 45,9−47,0 23,8−24,7 9,4−9,8 
3 

výhledový 58,3−58,8 dB 49,5−50 dB 58,7−59,2 dB 45,9−47,0 23,8−24,7 9,4−9,8 

stávající 53−55,4 dB 44,3−46,7 dB 53,5−55,9 dB 34,3−39,6 15,8−19,3 5,7−7,2 
4 

výhledový 53−55,5 dB 44,3−46,7 dB 53,5−55,9 dB 34,3−39,6 15,8−19,3 5,7−7,2 

 
Tabulka č. 11: Procentuální odhad osob s pocity obtěžování v závislosti na ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A Ldn  z celkové situace  
 

Obtěžování 
bod stav LAeq 

denní doba 
LAeq 

noční doba 
Ldn  

LA (%) A (%) HA (%) 

stávající 68,5−68,6 dB 59,8−59,9 dB  69,0−69,1dB 69,0−69,3 45,1−45,3 23,1−23,3 
1 

výhledový 68,9−69 dB 59,8−59,9 dB 69,2−69,3 dB 69,5−69,7 45,6−45,8 23,5−23,7 

stávající 65,9 dB 57,2 dB 66,4 dB 63,3 39,0 18,6 
2 

výhledový 66,3 dB 57,2 dB 66,6 dB 63,8 39,5 18,9 

stávající 58,2−58,7 dB 49,5−50 dB 58,7−59,2 dB 45,9−47,0 23,8−24,7 9,4−9,8 
3 

výhledový 58,5−59,0 dB 49,5−50 dB 58,9−59,4 dB 46,3−47,5 24,2−25,1 9,6−10,0 

stávající 53−55,4 dB 44,3−46,7 dB 53,5−55,9 dB 34,3−39,6 15,8−19,3 5,7−7,2 
4 

výhledový 53,1−55,6 dB 44,3−46,7 dB 53,5−56 dB 34,3−39,8 15,8−19,4 5,7−7,3 

Výpočty demonstrují očekávaný teoretický odhad nárůstu procent subjektivně obtěžovaných 
osob hlukem z dopravy souvisejícím s realizací záměru. 
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Z výpočtů vyplývá, že v souvislosti se zjištěnými hladinami hluku pro stávající stav může být 
v blízkosti komunikace I/55 obtěžováno hlukem 34,3 až 69,3 % osob (z toho silně 7,2–23,3 % 
osob). V aktivní variantě při vyhodnocení situace pouze z provozu automobilové dopravy na 
komunikaci č. I/55 (tab. č. 10) v souvislosti s realizací záměru nedojde k žádnému nárůstu % 
obtěžovaných obyvatel.  

Při hodnocení celkové situace (zahrnujících také vliv stacionárních zdrojů hluku záměru v denní 
době) lze dle výpočtů předpokládat minimální nárůst v rozsahu několika desetin %. Konkrétně 
v bodu č. 1 o + 0,4 až 0,5 %, v bodu č. 2 o + 0,3 až 0,5 %, v bodu č. 3 o + o,2 až 0,6 % a v bodu 
č. 4 o + 0,1 až 0,2 %. 

Jedná se však stejně jako v předchozím hodnocení pouze o orientační odhad, bez znalosti 
skutečné situace. To by vyžadovalo mnohem podrobnější údaje, než mohou být v současnosti 
k dispozici (počty osob předpokládané v každém bytu, umístění ložnic v rámci bytových 
jednotek, hladiny hluku vypočítané pro jednotlivá patra a byty v místě ložnic aj.). 

Zhodnocení  

Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných zdrojů 
hluku a splnění dalších předpokladů akustické studie lze situaci charakterizovat takto: 

Na základě měření hluku z celkové dopravy a modelových hodnocení celkové hlukové situace 
lze konstatovat, že se jedná o lokalitu zatíženou poměrně vysokými hladinami hluku. 
Dominantním zdrojem hluku v hodnocené lokalitě je provoz dopravy.  

Vypočtené hladiny hluku provozu automobilové dopravy na Tř. 1. máje dosahují u zástavby 
v blízkosti této komunikace úrovně LAeq = 53,0 až 68,6 dB v denní době 
a LAeq =  44,3 až 59,9 dB v noční době.  

Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví a výše uvedených zjištěných hladin 
akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž v blízkosti Tř. 1. máje (komunikace č. I/55) 
dosahuje v současné době  takových hladin, u kterých byly sledovány negativní vlivy na pohodu 
a zdraví lidí. Zjištěné hladiny hluku mohou u exponovaných obyvatel vyvolávat pocity 
obtěžování, být příčinou zhoršené komunikaci řečí, projevit se negativními důsledky v oblasti 
kvality spánku a nepříznivě ovlivňovat kardiovaskulární systém (zejména pak u zástavby 
umístěné jihozápadním směrem od navrženého záměru – bod č.1 a 2).  

Provozem obchodního centra Hobby dojde dle modelových výpočtů ve výpočtových bodech 
k navýšení stávajících hladin o 0 až + 0,1 dB u hluku z provozu dopravy na komunikaci č. I/55 
a o 0 až + 0,4 dB při hodnocení celkové situace. V obou případech se jedná o minimální, 
subjektivně nezaznamenatelný nárůst. 

Pro orientační vyhodnocení situace v zájmové lokalitě byly také použity vztahy expozice 
a účinku odvozené pro hluk ze silniční dopravy.  

Výpočty obtěžování hlukem demonstrují očekávaný teoretický odhad nárůstu procent 
subjektivně obtěžovaných osob hlukem z dopravy související s realizací záměru. Z hodnocení 
vyplývá, že v souvislosti se zjištěnými hladinami hluku pro stávající stav může být v blízkosti 
komunikace I/55 obtěžováno hlukem 34,3 až 69,3 % osob (z toho silně 7,2–23,3 % osob). 
V aktivní variantě při vyhodnocení situace pouze z provozu automobilové dopravy 
na komunikaci č. I/55 v souvislosti s realizací záměru nedojde k žádnému nárůstu % 
obtěžovaných obyvatel. Při hodnocení celkové situace (zahrnujících mimo dopravního hluku 
také vliv stacionárních zdrojů hluku záměru v denní době) lze dle výpočtů předpokládat 
minimální nárůst v rozsahu několika desetin % (o + 0,1 až + 0,6 %). 
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Nejistoty 

Hodnocení z hlediska vlivu hlukové zátěže vychází z modelových výpočtů hlukové studie, 
tj. z vypočítaných hladin akustického tlaku prezentujících  stávající situaci a výhledový stav. 
Posouzení bylo provedeno pro vybrané referenční body s předpokládanou nejvyšší hlukovou 
zátěží.  

Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení daných 
výpočetním programem HLUK+, nejistot experimentálně získaných hodnot, nejistotami 
odvozených vztahů a závislostí atd. 

Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné 
vzhledem k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních místních 
podmínek. 

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (např. citlivé skupiny populace, jejich 
velikost a věková skladba, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území, 
dispoziční řešení domů a bytů). 

V. OSTATNÍ VLIVY A FAKTORY  

Provozem obchodního centra dojde k rozšíření stávající obchodní sítě a služeb ve městě. 
Zároveň lze očekávat vznik cca 50 nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele. 

Na druhé straně nelze vyloučit, že by využívání služeb nového obchodního centra mohlo 
znamenat nadměrný odliv zákazníků z tradičních malých obchodů v centru města a tím způsobit 
jejich nižší tržby, popř. uzavření.  
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1. ÚVOD 

Krajinný ráz je zákonem obecně definovaný a chráněný soubor vlastností a hodnot krajiny, které se 
podílí na tvorbě osobitého charakteru území. Studie identifikuje přírodní kulturní a historické 
charakteristiky v místě záměru i oblasti tvořící jeho blízké až středně vzdálené okolí. V tomto území jsou 
identifikovány a popsány jeho významné vlastnosti, které se podílí na tvorbě místně specifického 
krajinného rázu. Následně jsou tyto vlastnosti posouzeny z pohledu jejich možného ovlivnění 
uplatněním posuzovaného záměru. 

Krajinný ráz vytváří synergické působení krajinných složek, procesů a také jejich vzájemných 
vztahů. Obecně je krajinný ráz popisován ve dvou základních úrovních. První úroveň označovaná jako 
primární krajinná struktura a zahrnuje „přírodní danosti“ území, mezi které náleží například reliéf, jako 
jedna z jeho nejvýznamnějších vlastností. Druhá úroveň, označovaná jako sekundární krajinná 
struktura, zahrnuje současný stav kultivace a urbanizace území. Vypovídá o kulturních vlastnostech 
krajiny, které do značné míry vychází z vlastností přírodního prostředí. 

Předmětem posouzení je záměr na realizaci obchodního centra tvořeného vlastní kompaktní 
budovou, přiléhající plochou parkoviště a napojením na technickou a dopravní infrastrukturu. Záměr je 
situován při okraji zástavby Břeclavi, kde se rozvíjí zóna s objekty obchodních řetězců a areálů 
podnikatelských aktivit.  

Posuzovaný záměr je technickým prvkem, který může ovlivnit hodnoty krajinného rázu obecně 
jmenované v § 12 zákona č. 114/1992 Sb, předkládaná studie identifikuje a zhodnocuje míru možného 
ovlivnění krajiny s důrazem na krajinné aspekty, které jsou § 12 implicitně vyjmenovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pohled severovýchodním směrem přes světelnou křižovatku u čerpací stanice. 
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2. METODIKA 

V současné době existuje množství metodik předkládajících možné způsoby hodnocení krajinného 
rázu, včetně hodnocení vlivu staveb a činností, které ovlivňují hodnoty vázané na krajinný ráz řešených 
území. Předkládaná práce přistupuje k hodnocení vlivu na krajinný ráz vlastním metodickým řešením 
této problematiky. 

Pro potřeby této práce popisujeme krajinný ráz ve vztahu k jeho změnám v důsledku uplatnění 
záměru. Studie hodnotí ovlivnění či narušení těch charakteristických znaků, které utváří místně typický 
krajinný ráz.  

Obsahem hodnocení krajinného rázu je posouzení řady subjektivně vnímaných vlastností krajiny. 
Tuto problematickou skutečnost reflektuje použitá metodika objektivizováním subjektivních hledisek. 
Krajinný ráz vnímá jako synergické působení jednotlivých krajinných struktur, které postupně popisuje a 
vyzdvihuje z nich krajinné vlastnosti, jejichž přítomnost je v šetřeném území typická a vizuálně či 
funkčně vnímatelná.  

Prostorovým rámcem studie je tzv. dotčené území. Jedná se o území, které lze z hlediska vlivu 
posuzovaného záměru na ráz okolní krajiny označit jako skutečně nebo potenciálně dotčené. V šetřené 
krajině je toto území vymezitelné pomocí terénních či vegetačních bariér, které zpravidla pohledově 
zastiňují polohu záměru. 

Vliv záměru na krajinný ráz okolního, záměrem dotčeného, území je posuzován pomocí 
vyhodnocení pohledově dotčeného území a konfrontace záměru s identifikovanými vlastnostmi 
rázovitosti území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pohled od lužního lesa jižním směrem na budoucí polohu záměru.  
(Plocha záměru vyznačena červenou linií) 
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3. LEGISLATIVNÍ RÁMEC STUDIE 

Zákon č. 114/1992 Sb. definuje pojem krajinný ráz a jeho ochranu v § 12 "Ochrana krajinného rázu 
a přírodní park" pod odstavci 1 - 4.  

1)  Krajinný ráz, který je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, 
je chráněn před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
VKP, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů 
v krajině.  

2) K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může 
stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným předpisem.  

3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který 
není zvlášť chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně 
závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo 
zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním 
plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany 
krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizace budovy záměru: Pohled východním směrem od křižovatky 
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4. POPIS A SITUAČNÍ CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU 

4.1. Definování předmětu posouzení 

Předmětem posouzení je záměr na vybudování obchodního centra při okraji zástavby Břeclavi. 
Součástí záměru je realizace budovy obchodního centra, parkovací plochy, příjezdových komunikací a 
napojení areálu na sítě. 

Vlastní budova obchodního centra má zastavěnou plochu 4 285 m2. Výška podstatné části budovy 
(prodejní část) dosahuje 6,38 m. Okrajová část budovy nejblíže k silnici I/55 dosahuje 9,35 m 
s reklamním poutačem stejné výšky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Poloha záměru v území 

Poloha záměru (oranžová plocha), hranice katastrů (červená linie) 

(1 : 10 000; orientace k severu; podklad ortofotosnímek - WMS Image service geoportal.cenia.cz) 
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4.2. Organizačně správní charakteristiky 

 
Kraj:  Jihomoravský 

Okres: Břeclav 

Obec: Břeclav 

Katastrální území:  Břeclav 613584 

 

Město Břeclav je obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Mapa obecného polohopisu 

Poloha záměru (červeně), hranice katastrů (oranžová linie) 

(1 : 25 000; orientace k severu; podklad DMÚ25 - WMS Image service geoportal.cenia.cz) 
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4.3. Limity ochrany přírody a krajiny 

Z kategorií územní ochrany přírody a krajiny (zvláště chráněná území, přírodní parky, ptačí oblasti, 
evropsky významné lokality, jmenované a registrované významné krajinné prvky, památné stromy, 
ÚSES) záměr zasahuje pouze do obecně jmenovaného významného krajinného prvku niva a je 
situován při okraji naturové lokality Niva Dyje (CZ0624099).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa limitů ochrany přírody a krajiny  

Poloha záměru (červeně), biokoridory regionálního ÚSES (čerchovaně / nivní RBK K 161: červeně, vodní RBK K 161: 

fialově, variantní trasa RBK: šedě), regionální biocentrum (fialová šrafa), NATURA 2000 (zeleně), ramsar (žlutě). 

(1 : 25 000; orientace k severu; podklad ortofotosnímek WMS Image service geoportal.cenia.cz) 
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5. KRAJINNÝ RÁZ  

5.1. Charakteristiky primární krajinné struktury 

Záměr je situován v prostou široké říční nivy Dyje (biochora 1Le Široké říční nivy s hrůdy 1. v.s.) 
Zarovnaný reliéf nivy dosahuje v okolí záměru nadmořské výška cca 160 m. Původní přírodní stav 
široké říční nivy v okolí záměru byl do značné míry ovlivněn fluviální činností vodních toků. Dodnes jsou 
v blízkých lesních porostech zachována zavodněná slepá říční ramena. Pozůstatky zazemněných 
říčních ramen jsou pak patrné v porostních příznacích na zemědělsky využívané ploše přímo v prostoru 
posuzovaného záměru. V původním přírodním stavu byla v okolí záměru zastoupena mozaika 
geobiocenóz 4. (zamokřené) až 5. (mokré) hydrické řady, náležící striktně do prvního vegetačního 
stupně. Trofické podmínky zaplavované nivy byly spíše středně bohaté až bohaté na živiny, dosahující 
trofických řad BC (mezotrofně eutrofní) až C (eutrofní). Tyto přírodní podmínky odpovídají 
geobiocenózám měkkého luhu reprezentované v území plošně dominantním zastoupením dubových 
jasenin nižšího stupně (Querci roboris-fraxineta inferiora) /1 BC-C (4)5a/ doplněných vrbinami vrby bílé 
nižšího stupně (Saliceta albae inferiora) /1 B-C 5a/ a topolojilmovými jaseninami nižšího stupně (Ulmi-
fraxineta populi inferiora) /1 C (4)5a/. 

 
5.2. Charakteristiky sekundární krajinné struktury 

Aktuální stav území 

Současný stav území svým přírodním potenciálem na řadě míst dosud odpovídá potenciálnímu 
přírodnímu stavu. Výrazné úpravy vodního režimu nivy (odvodňovací kanály, ochranné hráze, upravené 
rameno Dyje) se projevují menším zastoupením geobiocenóz nejdynamičtějších částí nivy - podél 
meandrů říčních koryt. Stabilizací koryt v krajině výrazně ubylo poloh s potenciálem odpovídajícím 
vrbinám vrby bílé i topolojilmovým jaseninám nižšího stupně. Odvodňování nivy, kterým se umožňuje 
její zemědělské obhospodařování, naopak upravuje podmínky měkkého luhu na potenciál odpovídající 
spíše geobiocenózám luhu tvrdého (habrojilmové jaseniny nižšího stupně). Významné je také 
zastoupení geobiocenoidů rozšířených především v prostoru zastavěného území a na výrazných 
náspech komunikací. 

Záměr je situován na kontaktu zástavby Břeclavi a přírodního až zemědělsky využívaného zázemí 
města. Pro blízký okraj zástavby je charakteristické ubývání obytných budov na úkor výrobních areálů a 
objektů občanské vybavenosti (především prodejen běžných obchodních řetězců). Významné 
zastoupení mají také území rekreačního účelu (kemp „Pod zámkem“, fotbalová hřiště, zimní stadion), 
které vhodně navazují na přírodní zázemí s dochovanými celky lužních lesů. 

Významným kulturně – historickým prvkem krajiny je budova břeclavského zámku situovaná cca 
220 m SV od polohy záměru, na mírné vyvýšenině (snad pozůstatku náplavu). Významným 
infrastrukturním prvkem je komunikace I/55 (Ulice 1. máje), lemující jižní okraj plochy záměru, která 
reprezentuje úsek výrazně dopravně zatíženého tahu Břeclav – Mikulov.  
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Vizuální aspekty území 

Plochý reliéf nivy spolu s existencí množství přírodních (lesy, remízy, vegetační doprovody toků a 
silnic) a kulturních (budovy) krajinných prvků člení území do velmi malých konvizuálních celků. 
I relativně vyšší krajinné prvky (např. „tovární“ komíny či kostelní věže) jsou tak vizuálně vnímatelné 
pouze z omezených skupin pohledově významných míst (komunikace, budovy) situovaných zpravidla 
v nejbližším okolí těchto prvků.  

Obdobně se vizuálně projevuje také posuzovaný záměr. Jeho jihozápadní část tvořená parkovací 
plochou je vizuálně vnímatelná prakticky pouze z přiléhající komunikace I/55. Relativně vizuálně 
exponovanější je část záměru tvořená vlastní kompaktní budovou. Budova o deklarované výšce 
(podstatné části budovy) cca 6 m nad úrovní reliéfu bude splývat s korunami dřevin vegetačních 
doprovodů odvodňovacích kanálů při východním a západním okraji plochy záměru. Tyto vegetační 
bariéry bude mírně převyšovat okrajová část budovy při silnici I/55 (výška 9,35 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situace polohy záměru v území 

Poloha záměru (oranžově), významná pohledová osa (modře). 

(1:10 000; orientace k severu; ortofotosnímek geoportal cenia) 
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Konvizuální celek posuzovaného záměru (pohledově souvislé okolí záměru), je ze severovýchodu 
vymezen vůči konvizuálnímu celku břeclavského zámku a konvizuálnímu celku v okolí rybníka Včelínek 
vegetačními prvky (vegetačními doprovody), které doprovází drobné vodoteče (staré meliorační prvky), 
dále z jihu vegetačním doprovodem komunikace I/55 a ze severu okrajem lesního komplexu. Nejvyšší 
partie budovy tvořící okrajovou boční část budovy (nejblíže ke komunikaci I/55) mají výšku 
deklarovanou na cca 9 m nad reliéfem (informační tabule dosahuje 11,5 m). Je možné, že tato partie 
bude mírně převyšovat pohledové bariéry tvořené vegetačními doprovody.  

Vizuální vliv na nejbližší historickou dominantu – budovu břeclavského zámku je možné hodnotit 
jako nízký a akceptovatelný: posuzovaný objekt ve vztahu k zámku neruší žádné významné pohledy ani 
budovu zámku vzhledem k významným pohledovým místům nikde vizuálně necloní. Vizuální ovlivnění 
okraje lesního celku situovaného mezi zimním stadiónem a korytem Dyje je možné také hodnotit jako 
velmi nízké, protože pohledově významná místa, ve kterých bude lesní celek vizuálně cloněn 
posuzovanou budovou se nachází pouze na krátkém úseku komunikace I/55 (o délce dotčeného úseku 
cca 65 m).  

V blízkosti záměru se nachází významný krajinný průhled tvořený komunikací I/55, ve kterém se ve 
směru k Břeclavi objevuje horizont města s dominantou farního kostela Sv. Václava. Posuzovaný záměr 
do toho krajinného průhledu vizuálně nevstupuje. Celkově je možné vizuální dopad posuzovaného 
záměru na okolní území hodnotit jako akceptovatelný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Břeclavský zámek od kempu „Pod zámkem“. 
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Poloha záměru v krajině 

Dle typologie České krajiny (Vav 640/01/03) je záměr situován v krajinné jednotce s kódovým 
označením 2U0. Dle charakteru osídlení jde o starou sídelní krajinu pannonica, dle využití 
charakterizovanou jako krajinu urbanizovanou a dle reliéfu krajinu bez vylišeného reliéfu. 

Dle krajinné typologie zpracované v rámci územní prognózy Jihomoravského kraje se záměr 
nachází v segmentu 17.2.10 - urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica.  

Dle nově zpracovávané typologie jihomoravské krajiny (Vymezení oblastí se shodnou cílovou 
charakteristikou, AGERIS 2010) je záměr situován v oblasti č. 17 – Plochá až zvlněná městská a 
příměstská krajina. 

Dle lokální typologie využití území, zpracované pro potřeby tohoto posudku (viz mapka Lokální 
typologie), je plocha záměru situována v zóně nezastavěné venkovské krajiny, a sice při jejím kontaktu 
se zónou městského okraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokální typologie (zonace) využití území 

Poloha záměru (oranžově), hranice krajinných jednotek (červeně). 

(1:10 000; orientace k severu; ortofotosnímek geoportal cenia) 
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Srovnání historického a současného stavu území  

Poloha záměru (červeně); (1:10 000, mapa 2. vojenského mapování 1876-78) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnání historického a současného stavu území  

Poloha záměru (červeně); (1:10 000, ortofoto -  geoportal cenia) 
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5.1. Vliv na významné krajinné prvky 

Záměr je situován v prostoru významného krajinného prvku niva. V prostoru nivy jsou situovány 
prakticky všechny okrajové části města a využívání prostoru nivy je tak jediným východiskem pro jeho 
rozvoj. Jiné obecně jmenované ani registrované významné krajinné prvky nejsou záměrem dotčeny. 

 

5.2. Historická charakteristika místa a oblasti 

Záměr se nachází ve staré sídelní oblasti pannonica. Historické jádro zástavby Břeclavi bylo 
situováno v klínu říčních ramen Dyje. Záměr se nachází v místě, které bylo jak historicky tak do 
současnosti využíváno jako pravidelně sečené luční porosty. Poloha navazující silnice I/55 respektuje 
původní historickou trasu komunikace Břeclav - Valtice. V blízkosti záměru (jihozápadní a 
severovýchodní okraj louky) se nachází staré meliorační kanály a hráze lemující prostor louky.  

Nejbližším významným historickým prvkem krajiny je objekt břeclavského zámku. Objekt je situován 
cca 250 m severovýchodním směrem v prostoru mírné vyvýšeniny (snad hrůdu či náplavu). Od zámku a 
jeho nejbližšího okolí je záměr pohledově cloněn vegetačním doprovodem melioračního kanálu. 
Vizuální vliv záměru vzhledem k břeclavskému zámku je tak možné hodnotit jako nízký a 
akceptovatelný: posuzovaný objekt ve vztahu k zámku neruší žádné významné pohledy ani budovu 
zámku vzhledem k významným pohledovým místům nikde vizuálně necloní. Je zřejmé, že záměr bude 
zvláště z vyšších pater zámku viditelný. Záměr je však svým charakterem srovnatelný s budovami a 
areály okrajové části zástavby Břeclavi (objekty obchodních řetězců, zimní stadion, průmyslové objekty) 
a výrazně tedy nezmění charakter krajiny vnímané při pohledech z vyšších pater objektu zámku. 

 

5.1. Kulturní dominanty krajiny 

Žádná z evidovaných památek v relevantním okolí záměru není s posuzovaným záměrem v přímém 
střetu ani výrazně nepřímo (vizuálně) ovlivněna.  

V blízkosti záměru se nachází významný krajinný průhled tvořený komunikací I/55, ve kterém se ve 
směru k Břeclavi objevuje horizont města s dominantou farního kostela Sv. Václava. Posuzovaný záměr 
do toho krajinného průhledu vizuálně nevstupuje. 

 

5.2. Harmonické měřítko krajiny 

Harmonické měřítko krajiny je určováno poměrem negativních a pozitivních aspektů v území. 
Posuzovaný záměr je možné hodnotit jako prvek vnášející do území spíše negativní aspekty (zastavění 
území). Záměr je však situován do bezprostředního kontaktu s objekty obdobného charakteru. 
V blízkém okolí se nachází jak budovy, které jsou v relaci se záměrem menších rozměrů (např. budovy 
blízkých obchodních řetězců), tak budovy a areály, které svými rozměry měřítko posuzovaného záměru 
překonávají (zimní stadion, areál nemocnice, blízký průmyslový areál v klínu ulic Lesní a U nemocnice).  

V harmonickém měřítku krajiny se pozitivně projevují především přírodní prvky - lužní lesy, remízy, 
vodní toky a plochy, které však záměr přímo nijak neovlivní. 
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Z výše uvedených důvodů je možné předpokládat, že harmonické měřítko území nebude záměrem 
nijak zásadně ovlivněno. 

 

5.3. Vztahy v krajině 

Posuzovaný záměr nenarušuje žádný ze zřejmých vztahů v krajině. Nenarušuje vazbu sídla na 
specifické partie krajiny ani nerozšiřuje technické objekty do volné krajiny mimo kontakt se sídlem. 
Záměr respektuje stávající síť účelových komunikací a v souvislosti s jeho realizací nedojde ke zhoršení 
prostupnosti území.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Současný stav: Pohled východním směrem od křižovatky 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vizualizace budovy záměru: Pohled východním směrem od křižovatky 
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6. ZÁVĚR 

Předmětem posouzení byl záměr na realizaci obchodního centra tvořeného vlastní kompaktní 

budovou, přiléhající plochou parkoviště a napojením na technickou a dopravní infrastrukturu. Záměr je 

situován při okraji zástavby Břeclavi, kde se rozvíjí zóna s objekty obchodních řetězců a areálů 

podnikatelských aktivit. 

Území je charakteristické plochým reliéfem a vizuálně výrazně fragmentované přítomností řady 

pohledových bariér (vegetace, objekty). Vizuální projevy záměru v území byly vyhodnoceny se zřetelem 

na blízkou historickou dominantu – břeclavský zámek. Záměr ve vztahu k zámku neruší žádné 

významné pohledy ani budovu zámku vzhledem k významným pohledovým místům nikde vizuálně 

necloní.  

Záměrem není dotčeno žádné maloplošné či velkoplošně chráněné území ani prvky územního 

systému ekologické stability. Záměr je situován v prostoru významného krajinného prvku niva. 

V prostoru nivy jsou situovány prakticky všechny okrajové části města a využívání prostoru nivy je tak 

jediným východiskem pro jeho rozvoj. Jiné obecně jmenované ani registrované významné krajinné 

prvky nejsou záměrem dotčeny. 

Posuzovaný záměr nenarušuje žádný ze zřejmých vztahů v krajině. Nenarušuje vazbu sídla na 

specifické partie reliéfu ani nerozšiřuje technické objekty do volné krajiny mimo kontakt se sídlem. 

Záměr respektuje stávající síť účelových komunikací a v souvislosti s jeho realizací tedy nedojde ke 

zhoršení prostupnosti území.  

Posuzovaný záměr žádným významným způsobem neovlivňuje přírodní ani kulturní charakteristiky 

místa či oblasti. Uplatněním záměru nedojde k přímému ovlivnění historických charakteristik území ani 

historických prvků krajiny.  

 

 

V Brně 15.5.2011 

Ing. Michal Kovář 
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1. ÚVOD 
 

Stanovení intenzit pro výhledové obchodní centrum je provedeno na základ� objednávky firmy  M-envi 

s.r.o., Brtnice 357. Tato dokumentace bude sloužit jako podklad pro posouzení dopad� stavby na životní 

prost�edí. Jelikož provoz obchodního areálu je pouze v denní dob�, jsou  intenzity dopravy ve výhledovém 

roce 2020  stanoveny pouze pro interval 6.00 až 22.00 pro dv� varianty: 

- nulová - bez realizace obchodního centra 

- aktivní - s realizací obchodního centra 

 

2.  VÝCHOZÍ  PODKLADY 
 
1) Obchodní centrum Hobby B�eclav, dokumentace pro územní �ízení (Agroprojekt Brno s.r.o, 2010)  

2) B�eclav-Hobbymarket. Dopravn� inženýrské posouzení (Adias s.r.o. 2007) 

3) TP 189. Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

4) Výhledové koeficienty r�stu dopravy (�SD �R 2007) 

 

3.  STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY V NULOVÉ VARIANT� 
  

Vzhledem k nedostate�ným dopravn� inženýrským podklad� o doprav� v zájmovém území stavby byl 

proveden dopravní pr�zkum na k�ižovatce t�. 1. máje s místním komunikacemi od zámku (supermarkety 

Penny, Billa) a od supermarketu Lidl. Dopl�kovým pr�zkumem na k�ižovatce s MK U nemocnice byly 

zjišt�ny odbo�ující pohyby v tomto míst�. Oba pr�zkumy prob�hly ve �tvrtek 2. zá�í 2010, v dob� od 7.00 

do 11.00 a od 13.00 do 17.00. Výhledové intenzity na stávající síti byly odvozeny za pomocí TP 189, 

výhledových koeficient� r�stu dopravy a vlastních poznatk� o pr�b�hu dopravy v pr�b�hu dne na silni�ní 

síti. Intenzity dopravy zjišt�né b�hem pr�zkumu dopravy jsou uvedeny v p�íloze 3. Výhledové intenzity na 

stávající síti v nulové variant� (bez realizace obchodního centra) jsou v tabulce v p�íloze 2.  

 

4.  STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY V AKTIVNÍ VARIANT� 
 

 Po realizaci nového obchodního centra vznikne pom�rn� významný zdroj cílové dopravy v B�eclavi. 

P�i stanovení celkového obratu tohoto st�ediska se vycházelo z po�tu parkovacích míst, charakteru obchodu 

a z toho plynoucí obrátkovosti. Objekt obchodního centra p�edstavuje typ velké prodejny nabízející 

reprezentativní výb�r nepotraviná�ského,  pr�myslového a potraviná�ského zboží baleného. OC HOBBY je 

maloobchodní prodejna se širokým sortimentem zboží zam��eným na oblast pot�eb pro stavebníky, kutily,  

zahrádká�e a  �emeslníky. Provozní doba areálu se p�edpokládá od 7.00 do 22.00. Dle údaj� zadavatele se 

po�ítá celkem s 202 parkovacími místy (z toho 8 míst pro zdravotn� postižené). Na základ� informací 

získaných pr�zkumem u obdobn� zam��ených obchodních center lze p�edpokládat 50 % využití 

parkovacích míst a obrátkovost 12 vozidel za 15 hod.  Z t�chto hodnot je odvozena o�ekávaná intenzita 

dopravy vyvolaná provozem tohoto obchodního areálu na cca 1200 osobních vozidel v jednom sm�ru ( v 

dob� od 7.00 do 22.00). Krom� této dopravy je nutno po�ítat i se zásobováním objektu a vozidly jeho 
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pracovník�. Dle údaj� dokumentace pro územní �ízení se bude jednat o 14 nákladních voz� v jednom 

sm�ru. Po�et jízd samotných zam�stnanc� firmy lze odhadovat na 25 v jednom sm�ru. Sm�rování dopravy, 

které vyvolá provoz nového areálu bylo p�evzato z dokumentace zpracované v roce 2007 firmou Adias 

s.r.o. Vzhledem k charakteru obchodního centra je pravd�podobné, že pouze menší �ást návšt�vník� budou 

tvo�it projížd�jící vozidla, p�ípadn� vozidla z okolních obchodních areál�. V�tšina dopravy bude nová. 

Dokumentace p�edpokládá 80 % podíl nové dopravy. Ostatní �ást návšt�vník� budou tvo�it vozidla 

projížd�jící t�ídou 1.máje.  

Výhledové intenzity dopravy v denní dob� v roce 2020 pro aktivní variantu (po výstavb�) na 

stávající i výhledové síti jsou v p�íloze 2.   

 
 

5. ZÁV�R 

Realizace obchodního centra se projeví zvýšením dopravní zát�že na stávající silnici I/55 ve sm�ru do 

centra B�eclavi i do Poštorné. Po jeho realizaci dojde na této komunikaci k navýšení intenzity dopravy  

v denní dob� o 3 až 6 procent. Zvýšení po�tu vozidel se prakticky projeví pouze jen v kategorii osobních 

automobil�. Na po�tu t�žkých vozidel se realizace obchodního centra prakticky neprojeví.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          V Brn�  zá�í  2010                                          Ing. Plichta Tomáš 
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                             6. P�ílohy 

 
1. Schéma sít� s vyzna�ením úsek� 

2. Zatížení úsek� v roce 2020 

 -nulová varianta 

 -aktivní varianta 

3. Kartogram intenzity dopravy k�ižovatky sil. I/55 x MK Lidl x MK Billa  

 Intenzity dopravy za 8 hod pr�zkum 

  

  

  

 



Schéma sít� s vyzna�ením úsek�

  obchodní
centrum

1

2

34

5

9

Lidl

Billa

Penny

P�íloha 1

6

11

12

10

8

7

S



Zatížení úsek� v roce 2020-nulová varianta

intenzity dopravy za 16 hod (6.00-22.00)

�íslo druh vozidel
úseku osobní automobily dodávkové (do 3,5t) nákladní a busy kamiony celkem

1 18 656 1 678 1 016 585 21 935

2 18 674 1 677 1 036 588 21 975

3 19 487 1 709 1 077 594 22 867

4 3 103 178 58 6 3 345

5 1 107 62 20 0 1 189

6 2 116 108 53 2 2 279

7 4 322 316 125 13 4 776

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

11 972 50 18 0 1 040

12 1 024 66 20 6 1 116

Zatížení úsek� v roce 2020 - aktivní varianta

intenzity dopravy za 16 hod (6.00-22.00)

�íslo druh vozidel
úseku osobní automobily dodávkové (do 3,5t) nákladní a busy kamiony celkem

1 19 284 1 678 1 024 585 22 571

2 19 426 1 647 1 048 588 22 709

3 20 819 1 709 1 097 594 24 219

4 2 523 148 50 6 2 727

5 1 107 62 20 0 1 189

6 2 116 108 53 2 2 279

7 4 322 316 125 13 4 776

8 780 30 10 0 820

9 3 126 100 50 3 3 279

10 2 400 0 28 0 2 428

11 972 50 18 0 1 040

12 1 024 66 20 6 1 116

P�íloha 2



Kartogram intenzity dopravy

K�ižovatka B�eclav - sil.I/55 x MK Lidl x MK Billa
Pr�zkumový den : �tvrtek 2.zá�í 2010
Intenzity za 8 hodin pr�zkumu : 7.00 - 11.00 a 13.00 - 17.00

OSOBNÍ DODÁVKY NÁKLADNÍ A AUTOBUSY KAMIONY
vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma vjezd 1 2 3 4 suma
1 0 318 3954 609 4881 1 0 16 496 42 554 1 0 23 309 14 346 1 0 1 144 2 147
2 414 0 213 37 664 2 13 0 13 0 26 2 6 0 2 2 10 2 0 0 1 0 1
3 3979 294 0 309 4582 3 440 23 0 16 479 3 362 3 0 5 370 3 197 0 0 0 197
4 454 30 477 0 961 4 26 2 25 0 53 4 7 2 11 0 20 4 2 0 0 0 2

suma 4847 642 4644 955 11088 suma 479 41 534 58 1112 suma 375 28 322 21 746 suma 199 1 145 2 347

CELKEM
vjezd 1 2 3 4 suma
1 0 358 4903 667 5928
2 433 0 229 39 701
3 4978 320 0 330 5628
4 489 34 513 0 1036

suma 5900 712 5645 1036 13293

P�íloha 3



PŘÍLOHA 7 
 (HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ MOŽNÉHO OVLIVNĚNÍ 

TOKU „PIVOVARSKÝ JÁREK“ VSAKOVÁNÍM POVRCHOVÝCH 
VOD DO NAVRŽENÝCH VSAKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ OC HOBBY) 









PŘÍLOHA 8 
 (ZPRÁVA O PROVEDENÉM HYDROGEOLOGICKÉM 

PRŮZKUMU SE ZAMĚŘENÍM NA VSAKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH 
VOD DO GEOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ PRŮZKUMNÉHO 

ÚZEMÍ V K.Ú. BŘECLAV, P.Č. 428/31, 30, 29, OC HOBBY) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



















































PŘÍLOHA 9 
 (SITUACE STAVBY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







PŘÍLOHA 10 
 (DOKLADY) 

 





Městský úřad Břeclav
nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav

tel:  519 311 358
fax: 519 311 345

email: tuckova@breclav.org
www.breclav-city.cz

Městský úřad Břeclav
ODBOR STAVEBNÍHO  ŘÁDU a ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Oddělení stavební úřad
                      

Č.j. MUBR: 38616/2010/Sl
                                                                                                           Břeclav dne 2.6.2010                                                                                     

Agroprojekt Brno s.r.o.
Slavíčkova 827/1a
Brno

Oprava

Na  základě žádosti firmy Agroprojekt Brno o opravu čísla parcely, kterou v žádosti o 
vyjádření k pozemkům na ulici Tř. 1. máje Břeclav chybně uvedl Agroprojekt Brno, 
opravujeme parc. č. 428/15 v k.ú. Břeclav, uvedenou ve vyjádření našeho odboru ze 
dne 30. 3. 2010 na parc. č. 428/35v  k.ú. Břeclav.

                                                                    

                                                                                        Ivan   S u l o v s k ý  v.r.
                                                                        Vedoucí odboru stavebního řádu a ÚP

                                                                                               
Otisk úředního razítka
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Městský úřad Břeclav
odbor životního prostředí

                                      náměstí T. G. M. 3                 Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 78265/2010                                               V Břeclavi dne: 30. 3. 2011

Spisová značka: MUBR-S 73946/2010 OŽP/Go
Vyřizuje:Bílková
Telefon: 519 311 212; 731 428 237
E-mail: marie.bilkova@breclav.org

Z Á V A Z N É   S T A N O V I S K O
souhlas

Obchodní centrum HOBBY Břeclav

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 
odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad 
(dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) 

Účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

QINN INVEST s.r.o.
Mánesova 4757, 420 01 Chomutov

IČ: 602 81 359

I. vydává  souhlas
podle ustanovení § 17 odst. 1  písm. c) vodního zákona ke stavbě v záplavovém území

Obchodní centrum HOBBY Břeclav

na pozemcích parc. č. 428/10, 428/31, 428/30, 428/29, k. ú. Břeclav, obec Břeclav, kraj 
Jihomoravský, které se nachází v záplavovém území vodního toku Dyje, stanoveném 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí pod č. j. JMK 
71140/2009 ze dne vyhotovení 9. 7. 2009.

Název vodního toku: Dyje
Popis místa předmětu rozhodnutí:nezastavěná plocha na západním okraji města Břeclavi, při 
silnici I/55 směrem na místní část Poštornou.  Staveniště se nachází podél třídy 1. máje, ze 
západu na něj navazuje pruh vzrostlé zeleně a rybník Včelín s přítokem Včelínek, z východu 
vodní tok Pivovarský járek, podél kterého je umístěn Penny market.

Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01- 046/1
HGR: 1625 – Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

Nejdůležitější údaje:
Předložená PD řeší novostavbu obchodního centra HOBBY v Břeclavi o půdorysné velikosti 
90,39 x 46,14 m + 22,12 x 4,75 m. Zásobování vodou je navrženo vodovodní přípojkou ze 
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stávajícího veřejného vodovodu na tř. 1. máje, Splaškové vody budou zaústěny přes lapač 
tuků kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace na tř. 1. máje. Srážkové vody jsou 
navrženy k likvidaci kombinací akumulace a vsakování a to buď širokoprofilovými vrty 
s vyrovnávací nádrží nebo variantně pomocí železobetonové spouštěné studny, s vyrovnávací 
nádrží. Pro případ havárie na parkovišti je navržen odlučovač ropných látek.

II. stanovuje podmínky

Za kterých se souhlas vydává:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro územní řízení, 
vypracovanou společností Agroprojekt Brno s. r. o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno 
v 09/2010 pod arch. číslem 0755.

2. Pro dobu výstavby i provoz stavby bude vypracován povodňový plán.

3. Při provádění stavby musí být dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla 
ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.

4. Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, zejména pak   
k soustředěnému odtoku dešťových vod na cizí pozemky.

5. Provedené průzkumné vrty budou zlikvidovány.

6. Provoz odlučovače tuků bude řízen podle provozního řádu, který musí být předložen 
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

7. Do veřejné kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody jen v míře znečištění  
stanovené v kanalizačním řádu města Břeclav, schváleném Městským úřadem Břeclav, 
odborem životního prostředí pod MUBR 14047/2010 ze dne vyhotovení 12. 4. 2010.

8. Při zimní údržbě parkoviště, příjezdních komunikací a zpevněných ploch nebude používán 
chemický materiál.

9. Havarijní odlučovač ropných látek, který bude odstraňovat ze srážkových vod případné 
závadné látky bude použit třídy I, navržený podle ČSN  EN 858-2 na jednoletý déšť a 
hodnotu 5 mg/l C10-C40.

10. Provoz odlučovače ropných látek bude řízen podle provozního řádu, který musí být 
předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

11. V případě povodňové situace stavebník, popř. provozovatel obchodního centra nebude 
zatěžovat záchranný integrovaný systém (vyvážení zboží apod.).

12. V případě povodňové situace stavebník, popř. provozovatel obchodního centra zajistí 
potřebnou evakuaci zákazníků.

13. Budou respektována upozornění a doporučení z vyjádření Povodí Moravy, s. p. Brno zn. 
PM051288/2010-203/Je ze dne 22. 11. 2010:
- při stavbě je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod 

zejména úkapy, či úniky ropných látek z dopravních a stavebních mechanizmů,
- přebytečná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu,
- navrhovaným systémem vsakování mohou být likvidovány pouze neznečištěné 

dešťové vody,
- v dalším stupni projektové dokumentace bude vsakovací zařízení popsáno 

jednoznačně, nikoli alternativně,
- s odpady při stavbě a následném provozu OS HOBBY bude nakládáno v souladu 

s platnou legislativou,
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- stavbou nebudou dotčeny pozemky státu, se kterými má právo hospodařit Povodí 
Moravy, s. p.,

- projektová dokumentace pro stavební řízení, ve které budou zohledněna naše výše 
uvedená upozornění, nám bude předložena k posouzení.

14. Stavba bude výškově osazena tak, že kóta podlahy 1. NP bude min. na kótě 160,00 m n. 
m. 

Upozornění: jedná se o stavbu ve stanoveném záplavovém území. Veškerá rizika 
možných povodňových škod nese stavebník, resp. vlastník stavby.

Své závazné stanovisko vodoprávní úřad odůvodňuje následovně:

Dopisem ze dne doručení 5. 11. 2010 a doplněním žádosti z 26. 11. 2010, 22. 2. 2011 a 4. 3. 
2011 požádal stavebník, QINN INVEST s. r. o., Mánesova 4757, 430 28 Chomutov, IČ: 602 
81 359, zastoupený společností Agroprojekt Brno s. r. o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno –
Lesná, IČ: 607 09 944 o souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1  písm. c) vodního zákona, k 
akci „Obchodní centrum HOBBY Břeclav“. Důvodem žádosti je, že se jedná o stavbu 
v záplavovém území.

K žádosti byly předloženy následující doklady:
- projektová dokumentace „Obchodní centrum HOBBY Břeclav“, vypracovaná spol. 

Agroprojekt Brno s.r.o., v 09/2010,  číslo zakázky: 510-0813.
- plná moc pro společnost Agroprojekt Brno s. r. o.
- vyjádření povodí Moravy, s. p. Brno zn. PM051288/2010-203/Je ze dne 22. 11. 2010
- zpráva o HG průzkumu – HIG geol. služba spol. s r. o. Brno, 02/2011
- HG posouzení ovlivnění Pivovarského járku – HIG geol. služba spol. s r. o. Brno, 

02/2011
- údaje o Q100 - Povodí Moravy, s. p., útvar hydroinformatiky z 20.1.2010
- posouzení ovlivnění odtokových poměrů výstavbou OC HOBBY – Povodí Moravy, s. 

p. zn. PM 55958/2011/210/Gi ze dne 3. 1. 2011
Doklady, které opatřil vodoprávní úřad:

- sdělení Krajského úřadu Jm. kraje ze dne 16. 3. 2011 
- sdělení MěÚ Břeclav, odboru rozvoje a správy, oddělení úřadu územního plánování

Z důvodu, že se jednalo o zvlášť složitý případ, žadatel telefonicky vyzván k doplnění žádosti, 
mimo jiné i o hydrogeologický průzkum, pro zjištění, zda je v daném, většinu roku 
zamokřeném území  možno zasakovat podzemní vody a posoudit, jakým způsobem dojde  
k ovlivnění přilehlého vodního toku – Pivovarského járku. Doplnění provedl žadatel dne 26. 
11. 2010.

Dále bylo dotazem na Krajský úřad Jihomoravského kraje zjišťována platnost Nařízení 
Jihomoravského kraje č. 4 ze dne 26. 11. 2009, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti 
povodí Dyje pro území Jihomoravského kraje (dále jen Nařízení), z důvodu, že bylo nutno 
posoudit zda je povinností vodoprávního úřadu řídit se v odst. 1, bodě B, písm. 1) postupem: 
„Záplavová území mimo aktivní zónu, kde se dosud nenachází žádná zástavba, udržet bez 
staveb znemožňujících využití území pro možnost rozlivu velkých vod, s výjimkou nezbytné 
stavby dopravní a technické infrastruktury, které musí být navrženy tak, aby jejich nepříznivý 
vliv na odtokové poměry byl co nejmenší“  Právní názor na tento dotaz obdržel vodoprávní 
úřad dne 16. 3. 2011, s tím že po novele vodního zákona Nařízení zůstává platné, ale 
neúčinné. Následně byla tato problematika konzultována s  právníkem úřadu a úřadem 
územního plánování.
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Dne 4. 3. 2011 předložil žadatel vodoprávnímu úřadu Posouzení ovlivnění odtokových 
poměrů výstavbou obchodního centra HOBBY v Břeclavi, vydané Povodím Moravy, s. p., 
útvarem hydroinformatiky pod PM 55958/2011/210/Gi ze dne 3. 1. 2011 (dále jen 
Posouzení). Na základě tohoto Posouzení byla posuzována další otázka, zda je nezbytné 
dodržet podmínku z vyjádření Povodí Moravy, s. p. zn. PM051288/2010-203/Je ze dne 22. 
11. 2010, o výškovém osazení objetu na úrovni kóty Q100 + 50 cm, což by činilo 159,63 + 50 
cm = 160,13 m n. m, nebo doporučenou hodnotu z Posouzení, tj. 160,00 m n. m. 

Předložený záměr byl posouzen na základě znalosti místních vodních poměrů, z hlediska 
zájmů plánování v oblasti vod, dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, zájmů územního 
plánování a obecných zájmů. Podmínky a povinnosti byly stanoveny s ohledem na požadavky 
na ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod. Stanovisko správce povodí i posouzení 
ovlivnění odtokových poměrů výstavbou OC HOBBY byla vyhodnocena jako zásadní a proto 
některá doporučení a upozornění byla zapracována do podmínek souhlasu. Tyto podmínky 
mají sloužit k tomu, aby byly v co největší míře eliminovány případné povodňové škody. Za 
předpokladu splnění uložených podmínek a povinností je možno se stavbou souhlasit.  

Poučení o opravném prostředku:

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání proti obsahu závazného 
stanoviska lze podat v souladu s § 149 odst. 4, 5, a 6 správního řádu až po vydání 
samostatného správního rozhodnutí ve věci a to odvoláním proti tomuto správnímu 
rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

       

                                                                             Ing. Hana  H ř e b a č k o v á
                                                                       vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží (doporučeně):
1. Agroprojekt Brno s. r. o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
2. Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu –    

zde

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
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Městský úřad Břeclav
odbor životního prostředí

                                      
náměstí T. G. M. 3                 Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 73946/2010                                                V Břeclavi dne: 30. 3. 2011

Spisová značka: MUBR-S 73946 /2010 OŽP/Go
Vyřizuje:Bílková
Telefon: 519 311 212; 731 428 237
E-mail: marie.bilkova@breclav.org

Agroprojekt Brno s. r. o.
Slavíčkova 827/1a
638 00 BRNO - Lesná

Obchodní centrum HOBBY Břeclav
vyjádření podle § 18 zákona. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)

Dopisem ze dne doručení 5. 11. 2010 a doplněním žádosti z 26. 11. 2010, 22. 2. 2011 a 4. 3. 
2011 požádal stavebník, QINN INVEST s. r. o., Mánesova 4757, 430 28 Chomutov, IČ: 602 
81 359, zastoupený společností Agroprojekt Brno s. r. o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno –
Lesná, IČ: 607 09 944 o vyjádření k výše jmenované projektové dokumentaci pro územní 
řízení, vypracované společností Agroprojekt Brno s. r. o. v 09/2010 pod číslem zakázky 510-
0813.

Projektová dokumentace navrhuje výstavbu obchodního centra na západním okraji města 
Břeclav, při silnici I/55 směrem na místní část Poštornou.  Staveniště se nachází podél třídy 1. 
máje, ze západu na něj navazuje pruh vzrostlé zeleně a rybník Včelín s přítokem Včelínek, 
z východu vodní tok Pivovarský járek, podél kterého je umístěn Penny market. Stavba je 
navržena v záplavovém území řeky Dyje, stanoveném Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje, odborem životního prostředí pod č. j. JMK 71140/2009 ze dne vyhotovení 9. 7. 2009.
Předložená PD řeší novostavbu obchodního centra HOBBY v Břeclavi o půdorysné velikosti 
90,39 x 46,14 m + 22,12 x 4,75 m. Zásobování vodou je navrženo vodovodní přípojkou ze 
stávajícího veřejného vodovodu na tř. 1. máje, Splaškové vody budou zaústěny přes lapač 
tuků kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace na tř. 1. máje. Srážkové vody jsou 
navrženy k likvidaci kombinací akumulace a vsakování a to buď širokoprofilovými vrty 
s vyrovnávací nádrží nebo variantně pomocí železobetonové spouštěné studny, s vyrovnávací 
nádrží. Pro případ havárie na parkovišti je navržen odlučovač ropných látek.

K žádosti bylo doloženo:
- projektová dokumentace „Obchodní centrum HOBBY Břeclav“, vypracovaná spol. 

Agroprojekt Brno s.r.o., v 09/2010,  číslo zakázky: 510-0813.
- plná moc pro společnost Agroprojekt Brno s. r. o.
- vyjádření povodí Moravy, s. p. Brno zn. PM051288/2010-203/Je ze dne 22. 11. 2010
- zpráva o HG průzkumu – HIG geol. služba spol. s r. o. Brno, 02/2011
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- HG posouzení ovlivnění Pivovarského járku – HIG geol. služba spol. s r. o. Brno, 
02/2011

- údaje o Q100 - Povodí Moravy, s. p., útvar hydroinformatiky z 20.1.2010
- posouzení ovlivnění odtokových poměrů výstavbou OC HOBBY – Povodí Moravy, s. 

p. zn. PM 55958/2011/210/Gi ze dne 3. 1. 2011
Doklady, které opatřil vodoprávní úřad:

- sdělení Krajského úřadu Jm. kraje ze dne 16. 3. 2011 
- sdělení MěÚ Břeclav, odboru rozvoje a správy, oddělení úřadu územního plánování

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 
odst. 2 písm.c) a § 106 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen 
vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), přezkoumal podanou žádost včetně předložené 
projektové dokumentace a doložených dokladů a na základě posouzení vydává toto

–  v y j á d ř e n í  –

podle § 18 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 154 správního řádu

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je požadovaný záměr možný za předpokladu 
splnění těchto podmínek:

1. Při provádění stavby musí být dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla 
ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.

2. Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, zejména pak   
k soustředěnému odtoku dešťových vod na cizí pozemky.

3. Provedené průzkumné vrty budou zlikvidovány.
4. Provoz odlučovače tuků bude řízen podle provozního řádu, který musí být předložen 

k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
5. Do veřejné kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody jen v míře znečištění  

stanovené v kanalizačním řádu města Břeclav, schváleném Městským úřadem Břeclav, 
odborem životního prostředí pod MUBR 14047/2010 ze dne vyhotovení 12. 4. 2010.

6. Při zimní údržbě parkoviště, příjezdních komunikací a zpevněných ploch nebude používán 
chemický materiál.

7. Havarijní odlučovač ropných látek, který bude odstraňovat ze srážkových vod případné 
závadné látky bude použit třídy I, navržený podle ČSN  EN 858-2 na jednoletý déšť a 
hodnotu 5 mg/l C10-C40.

8. Provoz odlučovače ropných látek bude řízen podle provozního řádu, který musí být 
předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

9. V případě povodňové situace stavebník, popř. provozovatel obchodního centra nebude 
zatěžovat záchranný integrovaný systém (vyvážení zboží apod.).

10. V případě povodňové situace stavebník, popř. provozovatel obchodního centra zajistí 
potřebnou evakuaci zákazníků.

11. Budou respektována upozornění a doporučení z vyjádření Povodí Moravy, s. p. Brno zn.  
PM051288/2010-203/Je ze dne 22. 11. 2010:
- při stavbě je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod 

zejména úkapy, či úniky ropných látek z dopravních a stavebních mechanizmů,
- přebytečná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu,
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- navrhovaným systémem vsakování mohou být likvidovány pouze neznečištěné 
dešťové vody,

- v dalším stupni projektové dokumentace bude vsakovací zařízení popsáno 
jednoznačně, nikoli alternativně,

- s odpady při stavbě a následném provozu OS HOBBY bude nakládáno v souladu 
s platnou legislativou,

- stavbou nebudou dotčeny pozemky státu, se kterými má právo hospodařit Povodí 
Moravy, s. p.,

- projektová dokumentace pro stavební řízení, ve které budou zohledněna naše výše 
uvedená upozornění, nám bude předložena k posouzení.

12. Stavba bude výškově osazena tak, že kóta podlahy 1. NP bude min. na kótě 160,00 m n. 
m.

13. Navrhované dešťové kanalizační stoky, vsakovací objekty (vrty, studny) a akumulační 
nádrže  jsou ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona vodními díly a o 
jejich povolení je nutno podle ustanovení § 15 vodního zákona, požádat příslušný 
vodoprávní úřad,

14. Žádost o povolení vodního díla bude doložena předepsaným způsobem podle ustanovení § 
6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen vyhláška) a bude předložena na vyplněném formuláři (Příloha č. 6 
vyhlášky). K žádosti budou doloženy doklady vyjmenované v § 6 vyhlášky a doklady 
vyjmenované v příloze č. 6. Formuláře žádostí jsou ke stažení na internetových stránkách 
www.breclav.org , MěÚ – odbory – OŽP – dokumenty.

15. Zároveň se žádostí o povolení vodního díla bude vodoprávní úřad požádán o povolení 
k nakládání s vodami – k jinému nakládání s povrchovými vodami (zasakování a 
odstraňování závadných látek ze srážkových vod) podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 
5 vodního zákona.

16. žádost o povolení k nakládání s vodami bude doložena předepsaným způsobem podle 
ustanovení § 2 vyhlášky a bude předložena na vyplněném tiskopisu (Příloha č. 1 vyhlášky). 
K žádosti budou doloženy doklady, vyjmenované v § 2 vyhlášky a doklady vyjmenované 
v příloze č. 1. Formuláře žádostí jsou ke stažení na internetových stránkách 
www.breclav.org , MěÚ – odbory – OŽP – dokumenty.

Poučení:
Vyjádření není vydáváno formou rozhodnutí nebo usnesení ve smyslu dílu 6 hlavy VI části 
druhé správního řádu. Opravu nebo zrušení tohoto vyjádření lze provést podle § 156 
správního řádu.

                                                                                           Ing. Hana  H ř e b a č k o v á
                                                                                     vedoucí odboru životního prostředí

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
























	8_HG_posouzení_vsak.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf


