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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
IRO-INVEST a.s.

2. IČ
3. Sídlo

262 10 584

Pod Dálnicí 469/12
140 00 Praha 4 – Michle

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Mgr. Lucie Lettenmayerová - členka představenstva
V zastoupení:

Jan Janda
CENTRUM Teplice s.r.o.
Josefa Suka 1346/3
415 01 Teplice
tel.: 602145381

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B. I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Komerční zóna Cheb“
Oznámení připravovaného záměru „Komerční zóna Cheb“ je zpracováno s obsahem a rozsahem dle přílohy č.
4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Navržený záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění do
kategorie II, pod pořadové číslo 106 – Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od
stanoveného limitu. - 10 tis. m2 a pod pořadové číslo 109 Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného
limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu - 500 míst. Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr
překračuje v zákoně stanovenou kapacitu, podléhá, dle přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., zjišťovacímu řízení
z hlediska vlivů na životní prostředí. Příslušným orgánem ve smyslu tohoto zákona je Krajský úřad
Karlovarského kraje.
Oznámení bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. RNDr. Jaroslavem Růžičkou, držitelem
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod č. j. 85184/ENV/08.

B. I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zájmové území se nachází v katastrálním území Cheb. Území stavby se rozkládá na dvou parcelách, p.p.č.
752/1 a 722/4 ve vlastnictví firmy IRO-INVEST, a.s., Praha.
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Celý areál je navržen jako komerční centrum s internetovými obchody a nákupním centrem pro jednoho nebo
více nájemců.
Druh prodejního zboží bude specifikován v dalším stupni PD, ale jedná se o spotřební zboží objednávané a
prodávané přes internet. Kapacita expedičních a prodejních prostor je dána obestavěným respektive využitelným
prostorem jednotlivých halových objektů.
Manipulace s materiálem bude řešena na základě provozních směrnic jednotlivých uživatelů objektů. Rovněž
systém skladování bude přizpůsoben požadavkům jednotlivých nájemců a uživatelům objektů.
Vnější dopravní řešení a zásobování jednotlivých objektů bude převážně malými nákladními auty do 3,5 t,
nákladními auty do 7,5 t, osobními auty užitkovými nebo dodávkovými.
Internetové obchody jsou jednou z forem maloobchodních prodejen, jak ve svém stanovisku uvádí Česká
obchodní inspekce.
Je zde sloučena funkce distribuční s dalšími funkcemi, které jsou zákazníky očekávány – záruční servis, možnost
vidět zboží na vlastní oči před uskutečněním obchodu a podobně.
Prodej zahrnuje nejen samotné objednání zboží zákazníkem, ale také jeho výdej (formou vyskladnění a odeslání
poštou, nebo přímým odběrem zákazníka).
Fakticky činnost internetových obchodů představuje prodej typu „B2C“, tedy obchodník zákazníkovi.
V halách je uloženo zboží pro prodej přes internet. Jsou zde prostory pro balení a přípravu expedice zboží.
V prodejních halách je uloženo zboží vybrané zákazníkem přes internet a v prodejní hale je zajištěn jeho přímý,
osobní, odběr.
V halách internetových obchodů musí být část administrativní, ve které jsou řešeny objednávky, reklama a servis
prodávaného zboží, spolu s šatnami a hygienickým zařízením zaměstnanců.
Vestavby jsou přístupné přímo z venkovního prostoru. Zákazník musí mít možnost i osobního odběru, reklamace
a servisu.
Zásobování hal do zázemí prodejen je nákladní dopravou ze snížené úrovně přístupových dvorců pomocí
vyrovnávacích můstků (ramp) a vertikálně výsuvnými vraty.
Nákupní centra jsou velkoplošné objekty, využívané k maloobchodnímu prodeji. Prodej zahrnuje přímý výběr a
zároveň i odběr zboží zákazníkem.
Prodejní haly jsou dispozičně navrženy k prodeji a distribuci různých komodit podle potřeb nájemců.
V každé hale jsou situovány dvoupodlažní zděné vestavby kanceláří, šaten a hygienického zařízen zaměstnanců.
Vestavby jsou přístupné přímo z venkovního prostoru.
Prodejní prostory jsou přístupné pro zákazníky z komunikační sítě nákupního areálu. Zákazník musí mít
možnost i reklamace a servisu. Zásobování hal je navrženo do zázemí prodejny. Prodejní hala bude zásobována
menšími a středně velkými nákladními auty.
Pro provoz areálu není uvažováno s potřebou vstupních surovin ani s produkcí průmyslových odpadů.
Navrhované kapacity stavby
-

Plocha staveniště
Zastavěná plocha budov a komunikací
Zeleň

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

102 974 m2
74 669 m2
28 305 m2

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)
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100 %
72,51 %
27,49 %
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Počty pracovníků celkem

430

Objekty

Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
m2
m3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SO-01 Hala A
12 912
171 730
SO-02 Hala B

19 993

265 907

SO-03 Hala C

6 524

86 770

SO-04 Hala D

1 539

20 469

SO-05 Hala E

1 237

16 453

SO-06 Administrativa

586

4 688

SO-07 Strojovna a zásobník vody SHZ

156

1 438

Vnitroareálové komunikace
a parkoviště

31 722

Počet pracovníků
Počty zaměstnanců:
hala A:
provoz
administrativa

1. směna
30
27

2. směna
30
2

celkem
60
29

celkem

57

32

89

Hala B
hala B1:
provoz
administrativa

1. směna
35
20

2. směna
35
4

celkem
70
24

celkem

55

39

94

hala B2:
provoz
administrativa

1. směna
35
20

2. směna
35
4

celkem
70
24

celkem

55

39

94

hala C
hala C1:
provoz
administrativa

1. směna
8
6

2. směna
7
3

celkem
15
9

celkem

14

10

24

hala C2:
provoz
administrativa

1. směna
8
6

2. směna
7
3

celkem
15
9

celkem

14

10

24

hala D:
provoz

1. směna
10

2. směna
5

celkem
15

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB
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administrativa

8

-

8

celkem

18

5

23

hala E:
provoz
administrativa
celkem

1. směna
4
8
12

2. směna
4
4

celkem
8
8
16

Administrativní budova:
administrativa

1. směna
77

2. směna
-

celkem
77

Celkem

441 osob

Členění stavby
STAVEBNÍ OBJEKTY
SO-01 Hala A – internetový obchod
SO-02 Hala B – internetový obchod
SO-03 Hala C – internetový obchod
SO-04 Hala D – internetový obchod
SO-05 Hala E – Prodejna potravin
SO-06 Administrativní budova
SO-07 Strojovna a zásobník vody SHZ
SO-08 Oplocení
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
IO-21 Příprava území a HTÚ
IO-22 Komunikace, manipulační plochy, parkoviště a opěrné zdi
IO-23 Venkovní vodovod
IO-24 Požární vodovod
IO-25 Kanalizace splašková
IO-26 Kanalizace dešťová
IO-27 Retenční nádrž
IO-28 Odtok z retenční nádrže
IO-29 Kanalizace olejová a gravitační odlučovač
IO-30 Přípojka STL plynovodu
IO-32 Rozvody STL plynovodu
IO-33 Přípojka VN
IO-34 Trafostanice
IO-35 Rozvody NN
IO-36 Přípojka telefonu a slaboproudé rozvody
IO-37 Přeložka vedení ČEZ Distribuce
IO-38 Přeložka vedení Cetin
IO-39 Přeložka zatrubnění Střížovského potoka
IO-40 Venkovní osvětlení
IO-41 Konečné terénní a sadové úpravy

B. I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Stát
Region
Kraj
Okres
Obec
Kat.území:

(NUTS I):
(NUTS II):
(NUTS III):
(NUTS IV):
(NUTS V):

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

Česká Republika
Severozápad
Karlovarský
Cheb
Cheb (554481)
Cheb (650919).

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
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Parcelní čísla a druhy dotčených pozemků
k.ú. Cheb
parcela číslo
752/1

výměra m2
90242

722/4

12732

druh pozemku
orná půda

způsob využití
ZPF

orná půda

ZPF

BPEJ
54702 (2395)
54710 (87504)
54712 (343)
54710 12732)

LV
13090

13090

102 974 m2

Součet ploch dotčených parcel

Seznam vlastníků dotčených pozemků
LV

jméno

adresa

13090

IRO-INVEST a.s.

Pod Dálnicí 469/12, 140 00 Praha 4 - Michle

Parcelní čísla a druhy pozemků dotčených stavbou mimo hranice staveniště
IO-22 Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště
k.ú.Cheb
parcela číslo
plocha
druh pozemku

způsob využití

LV

2695/3

silnice

934

způsob využití

LV

8942

ostatní plocha

IO-25 Kanalizace splašková
k.ú.Cheb
parcela číslo

plocha

752/2
2695/3

780
8942

druh pozemku
orná půda
ostatní plocha

ZPF
silnice

1
934

IO-28 Odtok z retenční nádrže
k.ú. Cheb
parcela číslo
2301/1
2301/19
2301/20
2301/21
836/13
840/1
866/5

plocha
6255
27245
5711
2644
57
52828
29400

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
silnice
silnice
silnice
zeleň
silnice
silnice
silnice

druh pozemku
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ZPF
neplodná půda
silnice
ZPF
ZPF
silnice
zeleň
ostatní komunikace

LV
934
4490
934
1
934
4490
4490

IO-30 Přípojka STL plynovodu
k.ú. Cheb
parcela číslo
884/1
884/2
884/3
916/5
916/94
2301/2
2301/24
3150/2

plocha
2758
247
198
7848
3650
11381
131
1420

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB
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1
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1
1
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3155

2596

ostatní plocha

ostatní komunikace

1

Seznam vlastníků dotčených pozemků mimo hranice staveniště
LV
934

1
4490
4627

jméno
Karlovarský kraj
správa nemovitosti
Kraj.správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.
Město Cheb
ŘSD ČR
Luboš Hora

adresa
typ právního vztahu
Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary

Chebská 282, 35601 Sokolov
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb
Na Pankráci 546/56, Nusle 14000 Praha 4
Židovská 413/11, 35002 Cheb

A.3.10.3 Parcelní čísla pozemků sousedních a jejich vlastníci
k.ú. Cheb
parcela číslo
722/1
752/13

vlastník – jméno

752/16

EMONT s.r.o
Fafílková Marie
Ptáček František
Ptáček Karel
Ptáček Ladislav ing.
Růžičková Milada
Fafílková Marie
Ptáček František
Ptáček Karel
Ptáček Ladislav ing.
Růžičková Milada
Město Cheb

3152

Město Cheb

2304/2

Město Cheb

657/14

EMONT s.r.o

752/14

adresa
Brodecká 641/14, Liboc, 16100 Praha 6
Valtrovice čp. 85, 671 28
Miřetice 40, 38486 Vacov
Svobodova 197/4, 36225 Nová Role
Mnich čp. 159, 39492 Mnich
Táborská 360/4, 35101 Františkovy Lázně
Valtrovice čp. 85, 671 28
Miřetice 40, 38486 Vacov
Svobodova 197/4, 36225 Nová Role
Mnich čp. 159, 39492 Mnich
Táborská 360/4, 35101 Františkovy Lázně
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,
35002 Cheb
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,
35002 Cheb
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,
35002 Cheb
Brodecká 641/14, Liboc, 16100 Praha 6

B. I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Zájmové území se nachází v katastrálním území Cheb. Území stavby se rozkládá na dvou parcelách, p.p.č.
752/1 a 722/4 ve vlastnictví firmy IRO-INVEST, a.s., Praha.
Území určené pro výstavbu se nachází na severním okraji města Cheb. Staveniště probíhá podél silnice II/214
(Ašská ul.) na západní straně, z jižní strany je ohraničeno ulicí Ke Skalce (sil. III/21320) a ze severní strany jsou
pole a za nimi silnice I/6 (E48), která vede ke státní hranici. Na silnici Ašská je severovýchodním směrem
mimoúrovňová křižovatka na níž končí dálnice D6. Z Ašské ulice je nájezd na dálnici D6 (E48), směr Karlovy
Vary.
Terén staveniště je mírně svažitý směrem severním, sklon dosahuje místy až 6%. Pozemek je zemědělsky
využíván. Z jižní a východní strany je lemován stromovou výsadbou.
Územím prochází podzemní VTL plynovod Grid Services, s.r.o. Brno, podzemní přiváděcí vodovodní řady ocel
400 a 700 mm CHEVAK Cheb, a.s., nadzemní síť VN do 35 kV a podzemní kabely NN ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, podzemní síť elektronických komunikací CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha a
zakrytý vodní tok Střížovský potok IDVT 10226876 v majetku Povodí Ohře, a.s., Chomutov.
KOMERČNÍ ZÓNA CHEB
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Nad řešeným územím prochází paprsek radioreléového spoje elektronické komunikační sítě ve správě Českých
Radiokomunikací, a.s.
V blízkosti staveniště, v ulici Na Skalce je vedeno podzemní potrubí kanalizačního a vodovodního řadu
(CHEVAK Cheb).
Řešené území je dotčeno ochrannými pásmy, t.j.vedení VN do 35 kV, VTL plynovodu, vodovodních
přiváděcích řadů, kabelů CETIN, a dále biokoridoru ulice Ke Skalce, zatrubněním Střížovského potoka a
ochranným pásmem silnice II/214 a dálnice D6.
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu stupně IIA přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Františkovy Lázně a v CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, mimo ochranná pásma zdrojů podzemní nebo
povrchové vody využívaných k lidské spotřebě.
Území leží v povodí lososových vod L156 Ohře chebská ve smyslu nařízení vlády č. 71/2003 Sb. v platném
znění.
Území není součástí zranitelné oblasti a je součástí citlivé oblasti ve smyslu §33 zákona č.254/2001 S. o vodách
ve znění pozdějších předpisů. Do řešeného území nezasahuje záplavové území vodního toku Ohře.
Zájmové území leží mimo jakákoliv území chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění [NP, CHKO,
NPR, PR, NPP, PP dle §14, území soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality (§45a) a ptačí oblasti
(§45e), smluvně chráněná území dle §39].
Pozemek je nezastavěný a je zemědělsky využíván. Území s ornou půdou je v současné době využíváno jako
obdělávatelné pole.
Daná lokalita nebyla vyhlášena za památkovou rezervaci, památkovou zónu ani zde není uplatňováno památkové
ochranné pásmo.
Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2
zák. ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Zájmové území se nachází mimo
záplavové území.
Stavba se pohybuje v ochranném pásmu jednotlivých IS.
Ochranná pásma:
- OP dálnice D6 šířce 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu
- OP sil. I/6 v šířce 50 m od osy přilehlého jízdního pruhu
- OP sil II/214 a III/21320 v šířce 15m od osy přilehlého jízdního pásu
- OP VTL plynovodů DN 150 šířky 4 m, bezpečnostní pásmo 20 m
- OP Cetin dálkové kabely 1,5 m od krajního vedení
- OP VN el. volného vedení 22kV v šířce 7m od krajního vodiče
- OP vodovodního řadu do průměru 500 mm – 1,5 m od vnějšího líce stěny
- dle Chevak Cheb a.s.- OP vodovodního řadu OC DN 400 mm – 2,5 m od vnějšího líce stěny
- OP kanalizační stoky do průměru 500 mm – 1,5 m od vnějšího líce stěny
- OP vodovodního řadu nad průměr 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce stěny
- dle Chevak Cheb a.s.- OP vodovodního řadu OC DN 700 mm – 3,5 m od vnějšího líce stěny
- OP přírodních léčivých zdrojů Františkovy Lázně stupně IIB – celé území
- biokoridor v šířce 40 m podél ul. Ke Skalce
- paprsek radioreléového spoje elektronické komunikační sítě (spodní hrana OP paprsku cca 515527 m.n.m.
- zatrubněný potok DN 30-50 cm – 1,5 m od vnějšího líce stěny.
Severně od dotčeného území je v Územním plánu Chebu vyznačen koridor VU11 - 200 m ZVN 400 KW
vzduch. Na jihu řešeného území je v Územním plánu Chebu vyznačeno území technické infrastruktury.
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V okolí záměru se nachází zemědělsky obhospodařované pozemky (na severu a západě), na východě je veden
přivaděč od dálnice D6, silnice I/6 a od Františkových Lázní. Dále východně je čerpací stanice pohonných hmot
a výrobní areál. Jižně od plochy posuzovaného záměru je ulice Ke Skalce a za ní obytná zástavba.
Z hlediska známých budoucích záměrů lze vyjmenovat pouze budoucí zástavbu RD a BD, kasárna Zlatý vrch,
Cheb.

B. I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s
uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání
vlivů na životní prostředí
Veškeré objekty stavby jsou nové a budou mít trvalé využití.
Kromě internetových obchodů je navržen objekt SO-05 HALA E, jako nákupní centrum typu supermarketu pro
konečné spotřebitele. Dále je v areálu komerční zóny navržen objekt SO-06 Administrativní budova.
Jednotlivé haly budou sloužit jako prodejní internetové obchody pro maloobchodní i velkoobchodní síť –
obslužné velkoobchody pro podnikatele samoobslužné (C&C), regálové velkoobchody pro podnikatele a
spotřebitele. Hala E je pak uvažována jako prodejna typu supermarketu pro konečné spotřebitele. Některé z hal
jsou koncipovány pro více nájemců.
Činností komerčního objektu bude převážně současný prodej pro živnostníky, maloobchodníky, velké firmy
i pro konečného spotřebitele. Jedná se např. o stavební materiály, hutní výrobky, řezivo a další sortiment
potravinářského i nepotravinářského zboží. Některé firmy jsou více zaměřeny na velkoodběratele, jiné na drobný
prodej. Převážně jde o sortiment, který se v síti prodejen jen obtížně prodává.
Umístění v blízkosti stávající dálnice D6, na okraji města Cheb je z ekonomického i ekologického hlediska
vhodné. Z hlediska životního prostředí je to vhodnější lokalita, než kdyby obdobné zařízení existovalo
v intravilánu města Cheb. To by nákladní automobily zatížily městské komunikace, posuzovaný záměr umožní,
že nákladní automobily přijedou od D6 a drtivá většina i odjede na D6. Do města Cheb bude zboží ke konečným
zákazníkům rozvážet lehká dodávková vozidla nebo osobní automobily.

B. I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících
do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími
dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Stavba je v souladu s územním plánem – plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá,
hlavní využití obchodní prodej, podmíněně přípustné vybavení: obchodní prodej do 20 000 m2 prodejní plochy.
Jednotlivé haly budou sloužit jako internetové obchody převážně pro maloobchodní i velkoobchodní síť –
obslužné velkoobchody pro podnikatele samoobslužné ( C&C), regálové velkoobchody pro podnikatele a
spotřebitele, prodejny s přímou distribucí k zákazníkovi (e-shopy, DHL), jako prodejny pro konečné spotřebitele
typu discontu.
Hala E je pak uvažována jako prodejna potravin. Jednotlivé haly doplní v komerční zóně administrativní budova.
Architektonické řešení hal vychází z funkcí objektů a je typickou utilitární architekturou, běžnou u obdobných
staveb a tvořenou kubickými hmotami. Všechny haly jsou konstrukčně i materiálově pojaty jednotně a liší se
pouze uspořádáním a umístěním vjezdů, nakládacích ramp a dispozic patrových či přízemních vestaveb ve vazbě
na předpokládané využití jednotlivých hal.
Opláštění hal je řešeno obvyklým způsobem jako kombinace lehkého vertikálně členěného pláště z lehkých
fasádních panelů a betonových konstrukcí, z kterých je tvořen sokl, parapety, nakládací můstky a rampy apod. v
přírodní barvě betonu. Průčelí staveb jsou nepravidelně členěná nakládacími rampami a vraty pro kamiony se
sekčními vraty.
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Barevné řešení, dané možnostmi montovaného vertikálního pláště, bude řešeno dle požadavků a standardů
jednotlivých investorů či nájemců. Sokly objektů jsou předpokládány barevně jednotné v barvě betonu, případně
mohou být upraveny nátěry dle celkového barevného řešení každé haly.
Toto oznámení navrhuje barevné řešení takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území
(zelená či hnědozelená barva), toto oznámení rovněž navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev.
hydroponickou) zelení.
Dispoziční a provozní řešení jednotlivých stavebních objektů je dáno potřebami budoucích investorů, nájemců a
uživatelů.
V každé hale jsou situovány dvoupodlažní zděné vestavby kanceláří a hygienického zařízení. Vestavby jsou
přístupné přímo z venkovního prostoru. Dispozice administrativních budov je běžného charakteru i standardního
provozu.
Haly jsou řešeny jako jednopodlažní prodejní plochy s patrovými vestavbami administrativních a provozních
zázemí. Systém prodeje dle požadavků jednotlivých nájemců. Prodejní části jsou navrženy jako výškové
převážně regálové s možnou výškou do 10 m. Případné další členění hal na jednotlivé části, např. dle sortimentu
prodávaných výrobků, bude ponecháno na jednotlivých investorech.
Hala E je určena pro nízký regálový prodej.
Mechanizační prostředky budou dle potřeb jednotlivých nájemců - ruční vozíky, plošinové vozíky čtyřkolové,
přípravné vozíky ruční stohové a nakládací vozíky, rudle, vysokozdvižné a VNA vozíky.
Stavby nebudou obsahovat výrobní zařízení.
Popis technického a technologického řešení záměru
Základní technický popis staveb
SO-01 Hala A – Internetový obchod
Internetový obchod je hala o vnějších rozměrech 82,16 x 157,16 m, výška haly včetně atiky je 12,9 m. Vnitřní
světlá výška haly pod spodní pás příhradových vazníků je 10,082 m. Vestavky v hale mají konstrukční výšku
5,9 m (1.NP) a 3,3 m(2.NP).
Konstrukční uspořádání haly: železobetonová montovaná hala se základním modulovým uspořádáním nosné
konstrukce 12 x 24 m s doplňkovým modulem 12 x 12 m.
Nosná konstrukce je tvořena žb. sloupy průřezu 500 x 500 mm. Založení bude provedeno jako hlubinné pomocí
velkoprůměrových pilot předpokládané délky 6-12m. Alternativou je zakládání plošné na žb. prefabrikovaných
patkách a zlepšujících štěrkových polštářích.
Obvodové konstrukce jsou tvořeny sendvičovými tepelně izolovanými žb. prefabrikáty tl. 330 mm. Obvodové
konstrukce jsou standardně provedeny do úrovně +2,4 mm, v místech vrat nakládacích doků do úrovně +3,8 m a
+5,3 m. U vestavby kancelářských bloku je sokl do úrovně +0,300 m. Obvodové konstrukce nad úrovní
prefabrikovaných soklů jsou navrženy z vertikálně uložených fasádních sendvičových panelů tl. 100 mm
s tepelnou izolací PIR a povrchovou úpravou lakovaným plechem.
Opláštění haly je řešeno jako kombinace lehkého vertikálně členěného pláště z lehkých fasádních panelů a
betonových konstrukcí, z kterých je tvořen sokl, parapety, v přírodní barvě betonu.
Barevné řešení, dané možnostmi montovaného vertikálního pláště, bude řešeno dle požadavků a standardů
jednotlivých investorů či nájemců. Sokly objektu jsou předpokládány barevně jednotné v barvě betonu, případně
mohou být upraveny nátěry dle celkového barevného řešení haly.
Hala bude z vnější strany opatřena požárními žebříky. Jejich provedení musí splňovat požadavky ČSN 74 3282.
Umístěny budou do míst předpokládaného zásahu a pravidelně po obvodu objektu v max. vzájemné vzdálenosti
do 200 m, měřeno po obvodu objektu, ale vždy na protilehlých stranách.
KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)

14

IRO-INVEST a.s.
Pod Dálnicí 469/12
140 00 Praha 4 – Michle

Stropní konstrukce vestavků jsou tvořeny předpjatými dutinovými panely, schodiště a výtahové a schodišťové
šachty železobetonové prefabrikované. Základní modulové uspořádání střechy bylo navrženo o rozměru 12 x 24
z předpjatých střešních železobetonových vazníků a železobetonových stropnic. Střešní plášť bude tvořen
lakovaným trapézovým plechem se tepelnou izolací deskami PIR a hydroizolační PVC folii.
Podlahové konstrukce haly budou tvořeny drátkobetonovými deskami tl. 180 mm s průmyslovými podlahami.
Větrání a chlazení
Větrání většiny místností je přirozené sklopnými okenními křídly oken. Některé místnosti uvnitř dispozice jsou
větrány nuceně podtlakově s odtahem do fasády nebo na střechu objektu. Některé prostory (kanceláře) budou dle
požadavků klimatizovány podstropními kazetovými klima jednotkami. Větrání prodejních skladů střešními
světlíky nebo RWA klapkami.
Vytápění
Pro halu je navrženo vytápění prostřednictvím tmavých infračervených plynových zářičů, které budou zavěšeny
pod stropem haly. Pro potřeby vytápění kancelářských bloků a ohřev teplé užitkové vody bude instalován
plynový závěsný kondenzační kotel s výkonem do 50 kW. Vytápění prostor bude teplovodní.
12 912 m2
2 867 m2
171 730 m3

Zastavěná plocha
Prodejní plocha
Obestavěný prostor
SO-02 Hala B - Internetový obchod

Internetový obchod je hala o vnějších maximálních rozměrech 97,16 x 226,16 m, výška haly včetně atiky je 12,9
m. Vnitřní světlá výška haly pod spodní pás příhradových vazníků je 10,082 m.
Dva vestavky hal mají konstrukční výšku 5,9 m (1.NP) a 3,3 m(2.NP), dva vestavky příjmu zboží jsou
jednopodlažní o konstrukční výšce 5,9 m.
Konstrukční uspořádání haly: železobetonová montovaná hala se základním modulovým uspořádáním nosné
konstrukce 12 x 24 m s doplňkovým modulem 9 x 12 m.
Nosná konstrukce je tvořena žb. sloupy průřezu 500 x 500 mm. Založení bude provedeno jako hlubinné pomocí
velkoprůměrových pilot předpokládané délky 6-12m. Alternativou je zakládání plošné na žb. prefabrikovaných
patkách a zlepšujících štěrkových polštářích.
Obvodové konstrukce jsou tvořeny sendvičovými tepelně izolovanými žb. prefabrikáty tl. 330 mm. Obvodové
konstrukce jsou standardně provedeny do úrovně +2,4 mm, v místech vrat nakládacích doků do úrovně +3,8 m a
+5,3 m. U vestavby kancelářských bloku je sokl do úrovně +0,300 m.
Obvodové konstrukce nad úrovní prefabrikovaných soklů jsou navrženy z vertikálně uložených fasádních
sendvičových panelů tl. 100 mm s tepelnou izolací PIR a povrchovou úpravou lakovaným plechem.
Opláštění haly je řešeno jako kombinace lehkého vertikálně členěného pláště z lehkých fasádních panelů a
betonových konstrukcí, z kterých je tvořen sokl, parapety, v přírodní barvě betonu.
Barevné řešení, dané možnostmi montovaného vertikálního pláště, bude řešeno dle požadavků a standardů
jednotlivých investorů či nájemců. Sokly objektu jsou předpokládány barevně jednotné v barvě betonu, případně
mohou být upraveny nátěry dle celkového barevného řešení haly.
Hala bude z vnější strany opatřena požárními žebříky. Jejich provedení musí splňovat požadavky ČSN 74 3282.
Umístěny budou do míst předpokládaného zásahu a pravidelně po obvodu objektu v max. vzájemné vzdálenosti
do 200 m, měřeno po obvodu objektu, ale vždy na protilehlých stranách.
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Stropní konstrukce vestavků jsou tvořeny předpjatými dutinovými panely, schodiště a výtahové a schodišťové
šachty železobetonové prefabrikované. Základní modulové uspořádání střechy bylo navrženo o rozměru 12 x 24
z předpjatých střešních železobetonových vazníků a železobetonových stropnic. Střešní plášť bude tvořen
lakovaným trapézovým plechem se tepelnou izolací deskami PIR a hydroizolační PVC folii.
Podlahové konstrukce haly budou tvořeny drátkobetonovými deskami tl. 180 mm s průmyslovými podlahami.
Větrání a chlazení
Větrání většiny místností je přirozené sklopnými okenními křídly oken. Některé místnosti uvnitř dispozice jsou
větrány nuceně podtlakově s odtahem do fasády nebo na střechu objektu. Některé prostory (kanceláře) budou dle
požadavků klimatizovány podstropními kazetovými klima jednotkami. Větrání prodejních skladů střešními
světlíky nebo RWA klapkami.
Vytápění
Pro halu je navrženo vytápění prostřednictvím tmavých infračervených plynových zářičů, které budou zavěšeny
pod stropem haly. Pro potřeby vytápění kancelářských bloků a ohřev teplé užitkové vody bude instalován
plynový závěsný kondenzační kotel s výkonem do 50 kW. Vytápění prostor bude teplovodní.
19 993 m2
4 920 m2
265 907 m3

Zastavěná plocha
Prodejní plocha
Obestavěný prostor
SO-03 Hala C - Internetový obchod

Internetový obchod je hala o vnějších rozměrech 151,16 x 43,16 m, výška haly včetně atiky je 12,9 m. Vnitřní
světlá výška haly pod spodní pás příhradových vazníků je 10,082 m.
Dva vestavky hal mají konstrukční výšku 5,9 m(1.NP) a 3,3 m(2.NP) s doplňkovým modulem 2 x 9 x 12 m.
Konstrukční uspořádání haly: železobetonová montovaná hala se základním modulovým uspořádáním nosné
konstrukce 15 x 24 m.
Nosná konstrukce je tvořena žb. sloupy průřezu 500 x 500 mm. Založení bude provedeno jako hlubinné pomocí
velkoprůměrových pilot předpokládané délky 6-12m. Alternativou je zakládání plošné na žb. prefabrikovaných
patkách a zlepšujících štěrkových polštářích.
Obvodové konstrukce jsou tvořeny sendvičovými tepelně izolovanými žb. prefabrikáty tl. 330 mm. Obvodové
konstrukce jsou standardně provedeny do úrovně +2,4 mm, v místech vrat nakládacích doků do úrovně +3,8 m a
+5,3 m. U vestavby kancelářských bloku je sokl do úrovně +0,300 m.
Obvodové konstrukce nad úrovní prefabrikovaných soklů jsou navrženy z vertikálně uložených fasádních
sendvičových panelů tl. 100 mm s tepelnou izolací PIR a povrchovou úpravou lakovaným plechem.
Opláštění haly je řešeno jako kombinace lehkého vertikálně členěného pláště z lehkých fasádních panelů a
betonových konstrukcí, z kterých je tvořen sokl, parapety, v přírodní barvě betonu.
Barevné řešení, dané možnostmi montovaného vertikálního pláště, bude řešeno dle požadavků a standardů
jednotlivých investorů či nájemců. Sokly objektu jsou předpokládány barevně jednotné v barvě betonu, případně
mohou být upraveny nátěry dle celkového barevného řešení haly.
Hala bude z vnější strany opatřena požárními žebříky. Jejich provedení musí splňovat požadavky ČSN 74 3282.
Umístěny budou do míst předpokládaného zásahu a pravidelně po obvodu objektu v max. vzájemné vzdálenosti
do 200 m, měřeno po obvodu objektu, ale vždy na protilehlých stranách.
Stropní konstrukce vestavků jsou tvořeny předpjatými dutinovými panely, schodiště a výtahové a schodišťové
šachty železobetonové prefabrikované. Základní modulové uspořádání střechy bylo navrženo o rozměru 12 x 24
z předpjatých střešních železobetonových vazníků a železobetonových stropnic.
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Střešní plášť bude tvořen lakovaným trapézovým plechem se tepelnou izolací deskami PIR a hydroizolační PVC
folii. Podlahové konstrukce haly budou tvořeny drátkobetonovými deskami tl. 180 mm s průmyslovými
podlahami.
Větrání a chlazení
Větrání většiny místností je přirozené sklopnými okenními křídly oken. Některé místnosti uvnitř dispozice jsou
větrány nuceně podtlakově s odtahem do fasády nebo na střechu objektu. Některé prostory (kanceláře) budou dle
požadavků klimatizovány podstropními kazetovými klima jednotkami. Větrání prodejních skladů střešními
světlíky nebo RWA klapkami.
Vytápění
Pro halu je navrženo vytápění prostřednictvím tmavých infračervených plynových zářičů, které budou zavěšeny
pod stropem haly. Pro potřeby vytápění kancelářských bloků a ohřev teplé užitkové vody bude instalován
plynový závěsný kondenzační kotel s výkonem do 50 kW. Vytápění prostor bude teplovodní.
Zastavěná plocha
Prodejní plocha
Obestavěný prostor

6 524 m2
2 195 m2
86 770 m3

SO-04 Hala D - Internetový obchod
Internetový obchod je hala o vnějších maximálních rozměrech 61,16 x 25,16 m, výška haly včetně atiky je 12,9
m. Vnitřní světlá výška haly pod spodní pás příhradových vazníků je 10,082 m. Vestavek haly má konstrukční
výšku 5,9 m(1.NP) a 3,3 m(2.NP).
Konstrukční uspořádání haly: železobetonová montovaná hala se základním modulovým uspořádáním nosné
konstrukce 12 x 24 m. Nosná konstrukce je tvořena žb. sloupy průřezu 500 x 500 mm. Založení bude provedeno
jako hlubinné pomocí velkoprůměrových pilot předpokládané délky 6-12m. Alternativou je zakládání plošné na
žb. prefabrikovaných patkách a zlepšujících štěrkových polštářích.
Obvodové konstrukce jsou tvořeny sendvičovými tepelně izolovanými žb. prefabrikáty tl. 330 mm. Obvodové
konstrukce jsou standardně provedeny do úrovně +2,5 mm, v místech vrat nakládacích doků do úrovně +3,8 m a
+5,3 m. U vestavby kancelářských bloku je sokl do úrovně +0,300 m. Obvodové konstrukce nad úrovní
prefabrikovaných soklů jsou navrženy z vertikálně uložených fasádních sendvičových panelů tl. 100 mm
s tepelnou izolací PIR a povrchovou úpravou lakovaným plechem.
Opláštění haly je řešeno jako kombinace lehkého vertikálně členěného pláště z lehkých fasádních panelů a
betonových konstrukcí, z kterých je tvořen sokl, parapety, v přírodní barvě betonu. Barevné řešení, dané
možnostmi montovaného vertikálního pláště, bude řešeno dle požadavků a standardů jednotlivých investorů či
nájemců. Sokly objektu jsou předpokládány barevně jednotné v barvě betonu, případně mohou být upraveny
nátěry dle celkového barevného řešení haly.
Hala bude z vnější strany opatřena požárními žebříky. Jejich provedení musí splňovat požadavky ČSN 74 3282.
Umístěny budou do míst předpokládaného zásahu a pravidelně po obvodu objektu v max. vzájemné vzdálenosti
do 200 m, měřeno po obvodu objektu, ale vždy na protilehlých stranách. Stropní konstrukce vestavků jsou
tvořeny předpjatými dutinovými panely, schodiště a výtahové a schodišťové šachty železobetonové
prefabrikované.
Základní modulové uspořádání střechy bylo navrženo o rozměru 12 x 24 z předpjatých střešních
železobetonových vazníků a železobetonových stropnic. Střešní plášť bude tvořen lakovaným trapézovým
plechem se tepelnou izolací deskami PIR a hydroizolační PVC folii. Podlahové konstrukce haly budou tvořeny
drátkobetonovými deskami tl. 180 mm s průmyslovými podlahami.
Větrání a chlazení
Větrání většiny místností je přirozené sklopnými okenními křídly oken. Některé místnosti uvnitř dispozice jsou
větrány nuceně podtlakově s odtahem do fasády nebo na střechu objektu. Některé prostory (kanceláře) budou dle
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požadavků klimatizovány podstropními kazetovými klima jednotkami. Větrání prodejních skladů střešními
světlíky nebo RWA klapkami.
Vytápění
Pro halu je navrženo vytápění prostřednictvím tmavých infračervených plynových zářičů, které budou zavěšeny
pod stropem haly. Pro potřeby vytápění kancelářských bloků a ohřev teplé užitkové vody bude instalován
plynový závěsný kondenzační kotel s výkonem do 50 kW. Vytápění prostor bude teplovodní.
Zastavěná plocha
Prodejní plocha
Obestavěný prostor

1 539 m2
585 m2
20 469 m3

SO-05 Hala E – Prodejna potravin
Prodejna potravin je hala o vnějších maximálních rozměrech 25,16 x 49,16 m, výška haly včetně atiky je 7,00 m.
Vnitřní světlá výška haly pod spodní pás příhradových vazníků je 4,082 m. Vestavky prodejny mají konstrukční
výšku 3,2 m.
Konstrukční uspořádání haly: železobetonová montovaná hala se základním modulovým uspořádáním nosné
konstrukce 12 x 24 m. Nosná konstrukce je tvořena žb. sloupy průřezu 500 x 500 mm. Založení bude provedeno
jako hlubinné pomocí velkoprůměrových pilot předpokládané délky 6-12m. Alternativou je zakládání plošné na
žb. prefabrikovaných patkách a zlepšujících štěrkových polštářích.
Obvodové konstrukce jsou tvořeny sendvičovými tepelně izolovanými žb. prefabrikáty tl. 330 mm. Obvodové
konstrukce jsou standardně provedeny do úrovně +2,5 mm, v místech vrat nakládacích doků do úrovně +3,8 m a
+7,0 m. U vestavby kancelářských bloku je sokl do úrovně +0,300 m. Obvodové konstrukce nad úrovní
prefabrikovaných soklů jsou navrženy z vertikálně uložených fasádních sendvičových panelů tl. 100 mm
s tepelnou izolací PIR a povrchovou úpravou lakovaným plechem.
Opláštění haly je řešeno jako kombinace lehkého vertikálně členěného pláště z lehkých fasádních panelů a
betonových konstrukcí, z kterých je tvořen sokl, parapety, v přírodní barvě betonu. Barevné řešení, dané
možnostmi montovaného vertikálního pláště, bude řešeno dle požadavků a standardů jednotlivých investorů či
nájemců. Sokly objektu jsou předpokládány barevně jednotné v barvě betonu, případně mohou být upraveny
nátěry dle celkového barevného řešení haly.
Hala bude z vnější strany opatřena požárními žebříky. Jejich provedení musí splňovat požadavky ČSN 74 3282.
Umístěny budou do míst předpokládaného zásahu a pravidelně po obvodu objektu v max. vzájemné vzdálenosti
do 200 m, měřeno po obvodu objektu, ale vždy na protilehlých stranách. Stropní konstrukce vestavků jsou
tvořeny předpjatými dutinovými panely, schodiště a výtahové a schodišťové šachty železobetonové
prefabrikované.
Základní modulové uspořádání střechy bylo navrženo o rozměru 12 x 24 z předpjatých střešních
železobetonových vazníků a železobetonových stropnic. Střešní plášť bude tvořen lakovaným trapézovým
plechem se tepelnou izolací deskami PIR a hydroizolační PVC folii. Podlahové konstrukce haly budou tvořeny
drátkobetonovými deskami tl. 180 mm s průmyslovými podlahami.
Větrání a chlazení
Větrání většiny místností je přirozené sklopnými okenními křídly oken. Některé místnosti uvnitř dispozice jsou
větrány nuceně podtlakově s odtahem do fasády nebo na střechu objektu. Některé prostory (kanceláře) budou dle
požadavků klimatizovány podstropními kazetovými klima jednotkami. Větrání prodejních skladů střešními
světlíky nebo RWA klapkami.
Vytápění
Pro halu je navrženo vytápění prostřednictvím tmavých infračervených plynových zářičů, které budou zavěšeny
pod stropem haly. Pro potřeby vytápění kancelářských bloků a ohřev teplé užitkové vody bude instalován
plynový závěsný kondenzační kotel s výkonem do 50 kW. Vytápění prostor bude teplovodní.
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Zastavěná plocha objektu
Prodejní plocha
Obestavěný prostor

1 237 m2
730 m2
16 453 m3

SO – 06 Administrativní budova
Objekt administrativní budovy je třípodlažní objekt o vnějších rozměrech 23,42 x 25,02 m a výška atiky
obvodového pláště je 12,10 m. Objekt je navržena v modulu 6,0 x 5,6 m. Objekt bude zateplený, střešní plášť
prefabrikovaný SPIROLL s tep. a vod. izolací
a obvodovým plášť
kombinující lehký sendvič
s prefabrikovaným pláštěm z lehkého betonu.
Dispoziční řešení
Budova je určena pro správní a administrativní provoz skladového areálu nebo i jako samostatně fungující celek.
1. nadzemní podlaží je řešeno jako vstupní část celé budovy se společnými prostorami pro budovu. Mimo
recepce jsou navrženy dvě zasedací společenské místnosti, velkokapacitní skladová místnost, hygienické
zařízení, technická místnost, výtah a komunikační prostory. Ve 2.a 3. nadzemním podlaží je navržena
administrativní část budovy t.j. kanceláře, hygienické zařízení včetně WC pro ZTP, výtah a komunikační
prostory.
Základové konstrukce a podlahy
Založení objektu je navrženo klasické plošné na základových patkách. Výškové osazení objektu je dáno okolním
dopravním řešením, které musí respektovat velmi svažitý původní terén. Podlahy jsou navrženy klasické
betonové s povrchovou úpravou dle charakteru místnosti. Podlaha v 1. NP bude provedena na betonové
mazanině tl. 200 mm vyztužené KARI sítí pod kterou je navržena PE-FOLIE a tepelná izolace 60 mm.
Nosná konstrukce objektu
Objekt je navržen v modulové síti 6,0 x 5,6 m. Sloupy, průvlaky a střešní plášť jsou navrženy ze ŽLB
prefabrikátů. Rovněž základové patky budou provedeny jako integrální součást ŽLB sloupů. Strop nad 1. a 2. NP
bude rovněž ze ŽLB prefabrikátů.
Obvodový a střešní plášť
Obvodový plášť je navržen jako „bezpaždíkový“, v konstrukci lehkého zatepleného skládaného sendviče. Nosné
prvky tvoří horizontální ocelové kazety s tepelně izolační výplní minerálními vláknitými deskami a svislým
krycím trapézovým plechem. Střešní plášť je navržen klasický na ŽLB prefabrikované konstrukci. Střecha bude
dvouplášťová. Odvodnění střechy vnitřními střešními dešťovými svody.
Vnitřní technické zařízení
Vytápění
Objekt bude vytápěn teplovodním vytápěním. Zdrojem tepla budou 3 závěsné kondenzační plynové kotle
spojené do kaskády. Nucený odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu. Výkon každého kotle je 36 kW.
Ohřev TUV je navržen centrální.
Kanalizace
Splašková kanalizace je navržena z plastového potrubí s napojením na vnější kanalizační areálové rozvody.
Dešťová kanalizace je navržena rovněž s plastového potrubí s napojením na vnější rozvod areálové dešťové
kanalizace.
Elektroinstalace
Napěťová soustava
3N+PE stř., 50Hz, 230/400V TN-C-S
Místo rozdělení vodiče PEN na vodiče PE + N bude v hlavním rozvaděči NN administrativní budovy.
Ve všech uvažovaných prostorách bude provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem samočinným
odpojením od zdroje v sítích TN-C-S a dle ČSN 33 200-4-41 a dle ČSN 33 2000-5-54 a zvýšená proudovými
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chrániči u zásuvkových obvodů v hygienických zařízeních. Hlavní pospojování bude provedeno v celém objektu
jako součást hlavních napájecích vedení.
Hlavní pospojování bude doplněno o doplňující místní pospojování v prostorách umýváren a o pospojování
kovových konstrukcí a jeho připojení na ekvipotenciální přípojnici EP.
Popis technického řešení
Hlavní napájecí přívod do rozvaděče NN bude proveden z nové trafostanice umístěné mimo Administrativní
budovu. Veškerá elektroinstalace bude provedena kabely CYKY uloženými na povrchu, v trubkách PVC,
popřípadě v kabelovém kanálu.
Návrh umělého osvětlení bude proveden ve smyslu ČSN EN 12464-1. Množství a provedení svítidel uvedené
v jednotlivých místnostech bude navrženo s ohledem na požadovanou intenzitu osvětlení a požadované krytí.
Výpočet osvětlení jednotlivých prostor bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace v závislosti na
dodavateli osvětlovacích těles.
Osvětlení je navrženo přisazenými zářivkovými svítidly 2x36W. Osvětlení WC a dalších místností je navrženo
žárovkovými svítidly. Ovládání svítidel bude provedeno lokálními spínači dle obvyklých zvyklostí.
V kancelářích a dalších prostorách budou instalovány zásuvky v provedení pod omítku. Zásuvky určené pro
napájení počítačových pracovišť budou navrženy v odlišném barevném provedení. Tyto zásuvky budou
připojeny na samostatně jištěné okruhy a budou v provedení s ochranou proti přepětí třídy „D“. Množství a
rozmístění zásuvek bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace. Součástí elektroinstalace jsou
vývody pro technologická zařízení (TUV, klimatizace, kotelna apod.). Jednotlivé rozvaděče budou osazeny
běžnou jističovou výzbrojí pro světelné a zásuvkové rozvody.
Uzemnění a hromosvody
Administrativní budova bude mít samostatnou uzemňovací soustavu. Zemnící soustavu tvoří zemnící pásek
FeZn 30/4 uložený pod základy objektu. Vodič PE v síti TN-C-S bude připojen na uzemňovací soustavu.
Ochrana před bleskem je navržena mřížovou a hřebenovou jímací soustavou. Jímací vedení jsou na střeše vedena
v podélném i příčném směru tak, že vytvoří mříž, která pokrývá celou střechu, přičemž obvodové jímací vedení
sleduje vnější obrysy střechy.
Kterýkoli bod střechy nesmí být od nejbližšího vedení vzdálen výše než 10 m a maximální rozměr ok smí být 20
x 60 m. Svody budou na společnou uzemňovací soustavu připojeny přes zkušební svorku.
Větrání
Prostory hygienických zařízení budou uměle větrány pomocí el. ventilátorů.
586,00 m2
4 688,00 m3

Zastavěná plocha objektu
Obestavěný prostor
SO-07 Strojovna a zásobník vody SHZ

Požární nádrž je zdrojem požární vody pro navržené objekty. Nádrž je umístěna v jihozápadním rohu staveniště,
severně od objektu SO-04. Požární nádrž bude napojena přípojkou DN 80 z areálového rozvodu vody DN 150.
Ze zásobníků povede požární vodovod DN 200 ke stavebním objektům (halám).
Zásobník vody SHZ pro sprinklery je navržen jako typová volně stojící zateplená ocelová nádrž o objemu 800
m3, vytápěná topnými ponornými tělesy. Nádrž je cylindrického tvaru o průměru 12,05 m se zastřešením
kulového vrchlíku 1,35 m. Max. výška hladiny je 7,10 m.
Nádrž je založena na zemní konstrukci (polštář ze štěrkodrti) zhutněné intenzivně uvnitř kruhového prstence
situovaného po obvodu nádrže. Tento prstenec je tvořen ŽLB monolitickým uzavřeným kruhovým pasem
konstantního průřezu, (který se v rozsahu zapuštěné jímky strojovny prohloubí), budovaný v otevřené rýze.
Z důvodů zejména montážních a aplikace fólie dna je polštář uvnitř prstence překryt vrstvou podkladního betonu
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se svařovanou sítí. Dno nádrže, tj. plocha základu je spádována od středu nádrže radiálně k obvodu nádrže.
Úroveň dna vodojemu je umístěna nad úrovní terénu a úroveň podlahy strojovny je pod úrovní dna nádrže.
Vodojem je propojen se strojovnou potrubím bezkanálovým způsobem. Z tohoto důvodu je podlaha strojovny
v místě zaústění potrubí snížena. Vodojem bude uzemněn.
Strojovnu tvoří jednoduchý jednopodlažní přízemní objekt zděné, cihelné konstrukce z thermo bloků. Do stěny
se osadí větrací přetlaková žaluzie, dle požadavku technologie. Vstupní dveře velikosti 1450x1970mm budou
dvoukřídlové, zateplené.
Zastropení je z prefabrikovaných želbetonových panelů. Střecha je zateplená tepelnou izolací z minerální vlny
resp. polystyrenu. Krytina bude z modifikovaných asfaltových pásů.
Oplechování včetně okapu a svodu z pozinkovaného plechu.
Úroveň podlahy strojovny bude o 600 mm níže, než je úroveň dna zásobníku vody SHZ.
Podlaha betonová, vyspádovaná do podlahové vpusti. Vodotěsná izolace proti zemní vlhkosti. Založení je
klasické, plošné na monolitických základových pasech.
Objekt bude vytápěn na 15°C, větrán pomocí žaluzií a napojen na inženýrské sítě.
Vedle požární nádrže SHZ je navrženo čerpací stanoviště o velikosti minimálně 12 x 5 m. Čerpací stanoviště
bude označeno tabulkou s nápisem POŽÁRNÍ VODA a vyznačením objemu vody v nádrži.
Zastavěná plocha nádrže
Obestavěný prostor nádrže
Zastavěná plocha strojovny
Obestavěný prostor strojovny

122,72 m2
1298,00 m3
33,35 m2
140,00 m3

SO-08 Oplocení
Oplocení bude provedeno po celém obvodu areálu Komerční zóny, po hranicích staveniště.
Navrženo je standardní (typové) oplocení, výšky 2,0 m. Bude provedeno z ocelových sloupků a drátěného
pletiva s poplastovaným povrchem v zeleném odstínu. Sloupky budou založeny/kotveny do betonových patek.
Nepředpokládá se uplatnění podhrabových desek.
Sloupky dvoukřídlových vrat budou kotveny do betonových patek. Barva brány bude zelená. Elektrické
portálové posuvná brány se pohybují po kolejnici zabetonovanou v základovém pasu. Sloupky, umístěné mimo
komunikaci, jsou kotveny do monolitických betonových patek. V horní části brány bude ozubený hřeben
s nerezavějící oceli. Barva brány bude zelená.
Vstupní vrata do areálu u vrátnice budou doplněna dvěma elektronicky ovládanými závorami, umístěnými na
vjezdové a výjezdové komunikaci.
Podmínky ochrany zdraví při práci (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.)
Ze stávajících provozů tohoto typu v Jirnech je zřejmé, že limity stanovené uvedenou vyhláškou nejsou
překračované, nebo se uvedená rizika na pracovištích ani nevyskytují. Z charakteru uvedených provozů vyplývá,
že jednotlivé objekty stavby neohrožují život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů
okolních staveb a neohrožují životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.
Větrání a chlazení
Větrání většiny místností je přirozené sklopnými okenními křídly oken. Některé místnosti uvnitř dispozice jsou
větrány nuceně podtlakově s odtahem do fasády nebo na střechu objektu. Některé prostory (kanceláře) budou dle
požadavků klimatizovány podstropními kazetovými klima jednotkami. Větrání prodejních skladů střešními
světlíky nebo RWA klapkami.
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Vytápění
Pro haly je navrženo vytápění prostřednictvím tmavých infračervených plynových zářičů, které budou zavěšeny
pod stropem haly.
Pro potřeby vytápění kancelářských bloků a ohřev teplé užitkové vody budou instalovány plynové závěsné
kondenzační kotle s výkonem do 50 kW sestavené dle potřeby do kaskády a maximálním výkonu do 100 kW.
Vytápění prostor bude teplovodní.
Osvětlení pracovišť
Úroveň denního osvětlení na trvalých pracovištích s bočním osvětlením (kanceláře) byla ověřena výpočtem. U
prodejních hal je denní osvětlení zajištěno střešními světlíky podle prověřených zvyklostí. Lze konstatovat, že
hodnoty činitele denního osvětlení vyhovují normovým hodnotám (ČSN 73 0580-4 a ČSN 73 0580-1) pro
příslušné zrakové činnosti: - kanceláře (IV. třída) při bočním osvětlení – Dmin = 1,5%
Poznámka:
V kancelářích v krajních vestavcích jsou pracovní místa situována do prostoru s vyhovující úrovní denního
osvětlení.Zadní části místností budou sloužit pro umístění skříní a jako komunikační prostor.
Umělé osvětlení pracovišť je navrženo v souladu s požadavky ČSN EN 12 464-1.
Okna a světlíky umožňují jejich bezpečné používání, údržbu a čištění. Zaměstnanci mají možnost manipulace
s okny, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat světlíky s podlahy bezpečným způsobem. Ve všech
objektech je provedeno nouzové osvětlení.
Sanitární zařízení
Jsou umístěna ve vestavcích a navržena na stanovený počet osob. Z uvedeného počtu osob v jedné směně
vyplývá, že počet žen (nebo počet mužů) v žádné provozní sekci není větší než 28. Kapacita sanitárních zařízení
je dostatečná.
Šatny jsou zřízeny pro skladové pracovníky, kteří musí nosit pracovní oděv. Jsou navrženy oddělené pro 10
mužů a 10 žen v jedné směně, tj. pro dvousměnný provoz je v každé šatně mužů a žen celkem 20 jednodílných
skříněk pro ukládání občanského oděvu výměnou za pracovní (vzhledem k povaze znečištění pracovního oděvu
ve skladovém provozu se oddělené ukládání oděvů nepožaduje).
Šatny, záchody a umývárny jsou odvětrány uměle vzduchotechnickým potrubím napojeným na ventilátor.
Všechna umyvadla a sprchy mají zajištěnu dodávku tekoucí teplé a studené vody.
Šatna má omyvatelné stěny do výšky min. 1,8 m, ve sprchách je proveden obklad stěn do výše 2,0 m,
v umývárně do 1,8 m, stěny záchodů a pisoárů mají obklad do výše 1,8 m.
Vytápění těchto prostor je teplovodní. Bude zajištěna požadovaná teplota - v šatně 20°C, v umývárně (sprše)
25°C, v záchodech 18°C a také požadované výměny vzduchu - v šatně 22 x 20 = 440 m3/hod, ve sprše 150
m3/hod a záchodech 50m3/hod na jednu kabinu a 25m3/hod na jeden pisoár.
Pomocná zařízení
V každém vestavku je pro skladové pracovníky zřízena místnost pro odpočinek a pro konzumaci jídel a nápojů.
Je přirozeně větraná okny, osvětlená denním světlem a vytápěná nejméně na 20°C. Má zajištěnu tekoucí pitnou
studenou a teplou vodu a bude vybavena umyvadle, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání
jídel. Vzhledem k její velikosti může být užívána i zaměstnanci kanceláří.
Prostor pro uskladnění úklidových prostředků je v každém vestavku umístěn pod schodištěm. Místnost je nuceně
odvětrána, stěny jsou do výše 1,8 m opatřené omyvatelným povrchem, podlaha má protiskluzovou úpravu. Je
zde výlevka s přívodem teplé a studené vody.
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Prostorové požadavky na pracoviště
Z uvedených počtů osob v jednotlivých kancelářích a ve skladech je zřejmé, že prostorové požadavky na
pracoviště uvedené v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 178/2001 (ve znění pozdějších předpisů) jsou na všech
pracovních místech splněny.

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

03/2022
03/2024

B. I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v jeho
blízkém okolí a to v období výstavby i v období provozu. K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na
životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí budoucí výstavby záměru. Pro účely zpracování této
dokumentace jsou proto dále označována jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Město Cheb.
Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Karlovarský kraj.

B. I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - vydá Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí.
Souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
podle § 12 odst. 2 ZOPK - vydá Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí.
Územní řízení - vydá Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí.
Stavební řízení - vydá Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí.

B. II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B. II.1. Půda

• Období výstavby
Záměr bude realizován na zemědělských pozemcích - orná půda. Souhlas k trvalému vynětí půdy ze
zemědělského půdního fondu vydalo Ministerstvo životního prostředí v Chomutově dne 22. července 2019 pod
Č.j.: MZP/2019/530/149, Sp.zn.: ENV/2019/82104.
Na počátku výstavby se provede sejmutí ornice v tl. 250 mm v rozsahu dvou dotčených parcel staveniště.
Manipulace s odtěženou zeminou bude dána podmínkami vynětí ze ZPF: Část skryté ornice o objemu cca 4 643
m3 bude deponována na nezastavěné části parcely č. 722/4 a 752/1 v k.ú. Cheb, a následně bude využita pro
ozelenění ploch areálu. Zbývající část skryté ornice o objemu cca 21 101 m3 bude odvezena a deponována na
parcelách č. 24/22 a 24/27 v k.ú. Vrbová a následně využita na rekultivaci pískovny Vrbová.
102 974,00 m2

Celková plocha sejmutí ornice

Po sejmutí ornice budou následovat hrubé terénní úpravy. Vzhledem k výškově rozčleněnému prostoru stavby je
výškové osazení stavebních objektů na několika úrovních. Příslušné výšky podlah (+0,00) bude nutno při
zpracování dokumentace pro stavební povolení v detailech upřesnit vzhledem ke konstrukci podlah a vlastního
zakládání. Jedná se zejména o upřesnění objektů SO-01 až SO-03 jejíž rozlehlá půdorysná plocha je pro zemní
práce určující.
V HTÚ převažují násypy nad odkopávkami.
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Na základě výsledků inženýrskogeologického průzkumu nejsou zeminy na staveništi příliš vhodné pro budování
násypů. Vhodnost je podmíněna optimální vlhkostí zeminy v aktuální době zpracování, např. v období srážkově
podnormálního podzimu nebo pozdního léta. Provádění prací v klimaticky optimálním období tudíž nelze
zaručit.
Z hlediska ČSN 71 1002 se jedná o zeminy do násypů nevhodné až málo vhodné. Jako alternativa se jeví
zlepšení zemin příměsí vápna, nebo zeminy pro násypy nahradit zeminami do násypů vhodnými. Pro potřeby
tohoto stupně dokumentace se uvažuje s dovozem vhodných zemin ze zemníku mimo staveniště, zejména pro
násypy pod podlahami hal.
Přebytek výkopu stávajících zemin se předpokládá použít do násypů komunikací zlepšením příměsí dorosolu, na
dopravních ostrůvcích a veškerých volných plochách mezi halami a komunikacemi resp. manip. plochami, do
násypů pod ohumusování a zatravnění.
Svah staveniště je vytvořen v jílovitých až písčitých hlínách, svah dosahuje výšky až 13 m. Navrhuje se svah o
generálním sklonu 1 : 3, vytvořeném lavicemi šířky 3 – 3,4 m a výšce 2,5 m. V patě svahu na hranici se zemní
plání provozních ploch se vytvoří podélný drén pro odvedení srážkových vod. Pro další stupeň dokumentace je
nutné doplnit průzkum o sondy v prostoru parkoviště kamionů a provést stabilitní výpočet jižních svahů. Při
řešení svahů o větším sklonu bude provedena opěrná železobetonová zeď.
Předběžná bilance zeminy
Výkopy
Násyp
Dovoz zeminy pro násypy

-

48 400 m3
72 000 m3
23 600 m3

B. II.2. Voda
• Období výstavby
Napojení na zdroje vody pro výstavbu bude řešeno ze stávající distribuční sítě z jejich odběrných míst. Spotřebu
vody pro osobní hygienu pracovníků lze zanedbat, potřebu pitné vody bude saturovat voda balená.
• Po uvedení do provozu
V rámci stavby je řešen rozvod pitné a požární vody pro celý areál. Výchozím bodem rozvodu vody je stávající
vodovodní řad LT DN 150 (ID 6187), který vede v délce cca 65 m v nejjižnějším cípu parcely p.č. 752/1.
Tabulka č.1

Výpočet spotřeby vody - zaměstnanci

SO-01(A)Internetový obchod
SO-02 (B1)Internetový obchod
SO-02 (B2)Internetový obchod
SO-03 (C1)Internetový obchod
SO-03 (C2)Internetový obchod
SO-04 (D)Internetový obchod
SO-05 (E)Internetový obchod
SO-06 Administrativní budova

Tabulka č.2

Zaměstnanec sklad
Zaměstnanec
- denní spotřeba
administrativa - denní
vody 0,07 m3.d-1
spotřeba vody 0,04
m3.d-1
27+2
30+30
20+4
35+35
20+4
35+35
6+3
8+7
6+3
8+7
8
10+5
8
4+4
77
Celková spotřeba vody - zaměstnanci

Denní
spotřeba
vody
5,36 m3
5,86 m3
5,86 m3
1,41 m3
1,41 m3
1,37 m3
0,88 m3
3,08 m3
25,23m3

Roční
spotřeba
vody
1956 m3
2139 m3
2139 m3
515 m3
515 m3
500 m3
321,2 m3
1124,2 m3
9209 m3

Výpočet spotřeby vody - zákaznicí

Zákaznicí denní spotřeba vody
0,01 m3.d-1
Zákazníci v areálu
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Průměrná denní spotřeba vody v areálu
Qd=25,23 m3 + 5 m3
Qd=30,2m3
Průměrná roční spotřeba vody v areálu
Qr=9209 m3 + 1825 m3
Qr=11034m3
Maximální denní spotřeba vody
Qdmax =Qd * Kd= 30,2*1,2=36,24 m3.d-1 (maximální denní)
Maximální hodinová spotřeba vody
Qhmax =(Qdmax * Kh):24 = (36,24 * 1,5) : 24=2,27 m3 . h-1 (maximální hodinová)
Maximální sekundová spotřeba vody
Qsmax =0,63 l. s-1 (maximální sekundový)
IO-23 Venkovní vodovod
Po areálu komerční zóny bude provedena větvená vodovodní síť.
Areálový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad LT DN 150 (ID 6187), který vede v délce cca
65 m v nejjižnějším cípu parcely p.č. 752/1. Napojení vodovodu areálu bude provedeno vložením přírubového T
kusu.
Vodovodní přípojka bude provedena z materiálu HDPE 100 SDR 11, DN 150 v délce 6 m. Tato veřejná část
přípojky vody bude ukončena centrální vodoměrnou šachtou s fakturačním měřidlem pro celý areál. Šachta bude
betonová o půdorysných rozměrech 2400/1200mm. Šachta bude osazena vodoměrnou sestavou dle určení
správce vodovodního řadu.
Areálový vodovodní řad bude proveden z trub HDPE 100 SDR 11 DN 150mm. Na potrubí budou na koncích
větví a dle Požárně bezpečnostního řešení osazeny nadzemní hydranty, které budou i zároveň sloužit i pro
odvzdušnění nebo odkalení potrubí.
K jednotlivým objektům budou přivedeny z hlavní větve areálové přípojky vody, na kterých bude uvnitř objektů
osazeno podružné měření spotřeby vody. Areálové přípojky vody k objektům budou provedeny z trub HDPE
100 SDR 11 DN 50-80mm.
Z vodovodního řadu bude zajištěna i voda pro požární účely (SHZ).
Na potrubí bude provedena tlaková zkouška a dále proplach a dezinfekce potrubí, neboť voda bude používána
pro pitné účely.
Vlastní potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 150mm a přesypáno o 300 mm nad vrchol potrubí. Na tento
zásyp bude položen zemnící vodič FeZn pro možnost vyhledání potrubí. Zbytek rýhy bude zasypán vytěženou
zeminou.
Rozvody vody po areálu budou vedeny v souběhu s ostatními sítěmi (dle ČSN 73 6005).
Celková délka vodovodní přípojky DN 150
Celková délka hlavního řadu DN 150

6,00 m
956,00 m

IO-24 Požární vodovod
Zdrojem požární vody pro navržené objekty bude nádrž zásobníku vody SHZ. Ze zásobníku vody budou vedeny
rozvody požární vody k jednotlivým objektům.
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Potrubí z trub HDPE 100 SDR 11, DN 200 bude ukládáno do pískového lože tl. 150 mm a přesypáno o 300 mm
nad vrchol potrubí. Na tento zásyp bude položen zemnící vodič FeZn pro možnost vyhledání potrubí. Zbytek
rýhy bude zasypán vytěženou zeminou.
Celková délka požárního vodovodu DN 200

1179,00 m

B. II.3. Ostatní přírodní zdroje
• Období výstavby
Materiál pro stavbu bude zajišťovat dodavatel stavby. Stavební materiály budou na stavbu dováženy nákladními
automobily.
Pro výstavbu budou potřeba následující hlavní stavební suroviny:
• Kamenivo, štěrkopísky a asfalty pro konstrukci vozovek, parkovišť a odstavných stání
• beton, ocel, železo, cihly, písek, vápno, cement, voda, dřevo, sklo
• plastové a kovové trubní rozvody
• keramické prvky
• izolační materiály
• nátěrové a těsnící hmoty
Pohon mechanizace nezbytné pro výstavbu, budou zajišťovat z převážné části spalovací motory s palivem naftou
a benzínem. Elektrická zařízení budou použita v menším rozsahu. Menší odběr elektřiny budou vyžadovat
objekty zařízení staveniště a šatny stavebního personálu.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu nebudou žádné významné nároky na přírodní zdroje, kromě spotřeby zemního plynu k
vytápění.
Potřeba topného média pro jednotlivé objekty.
Jako topného média bude použito zemního plynu o výhřevnosti

H=35,8 MJ/m3

V objektech internetového obchodu budou instalovány plynové tmavé zářiče o výkonu 35kW.
V administrativních prostorách budou instalovány teplovodní kondenzační kotle o výkonu 12 kW a 25kW.
V prodejně potravin a administrativní budově budou instalovány teplovodní kondenzační kotle o výkonu 60 kW.
Hala A – internetový obchod
Hala B – internetový obchod
Hala C – internetový obchod
Hala D – internetový obchod
Hala E – prodejna potravin
SO 06 – administrativní budova
Celková spotřeba zemního plynu činí
Celkové osazení objektů zdroji tepla:
V objektech internetového obchodu
V administrativních vestavbách
V prodejně potravin
V administrativní budově

202 m3/h
330 m3/h
78 m3/h
29 m3/h
12 m3/h
18 m3/h

433 273 m3/r
707 927 m3/r
172 051 m3/r
57 732 m3/r
29 723 m3/r
36 309 m3/r

Q = 1 437 015 m3/ rok

zářič 35 kW
kotel 12 kW
kotel 25 kW
kotel 60 kW

138 ks
2 ks
2 ks
5 ks

IO-30 Přípojka STL plynovodu
Pro zajištění vytápění objektů v areálu Komerční zóny Cheb bude provedeno připojení areálu na stávající STL
plynovod Oc DN 200, který vede z regulační stanice obce. RS je umístěna jihovýchodně od staveniště, za ulicí
Ašská, na ulici Dvořákova, na parcele p.č. 6191.
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Nový plynovodní řad bude napojen na stávající řad vysazením odbočky. Plynovodní řad PE-O-100 SDR 17,6 d
160 se zakončí přípojkou plynu PE-O100 SDR 17,6 d 90 ukončenou v pilíři na hranici pozemku staveniště. HUP
musí být dostupný z veřejně přístupného pozemku. Odvzdušnění plynovodu bude provedeno přes přípojku plynu
pomocí závitové přechodky s odvzdušněním.
Měření dodávky zemního plynu bude umístěno v samostatném pilíři měření společně nebo co nejblíže HUP.
Měření bude zajištěno na vstupním přetlaku PZ 80-100 kPa. V požadovaném rozsahu 1,8-667,3 m3(N).h-1 bude
zajištěno rotačním plynoměrem G 250/DN100/PN 16 o stavebním rozměru 241 mm+4xtěsnění, elektronickým
přepočítávačem plynu a zařízením pro dálkový přenos dat. Z důvodu zajištění nepřetržité dodávky plynu
v případě výměny nebo poruchy plynoměru, je nutno zřídit obtok měřidla. Obtokové potrubí DN 100 musí být
opatřeno kulovým uzávěrem v přírubovém provedení, který bude za normálního provozu zaplombován
v uzavřené poloze provozní plombou GridServices, s.r.o.
Objekt měření bude umístěn na hranici soukromého pozemku s trvale volným přístupem z veřejného
prostranství. Přístup a manipulační prostor kolem objektu měření bude se zpevněným povrchem. Objekt měření,
včetně dvířek, bude velikostně přizpůsoben tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná montáž a demontáž
plynoměru bez použití speciálního nářadí. Z důvodu lepší obsluhy plynoměru doporučujeme opatřit objekt
měření dvířky i z druhé strany. Manipulační prostor pro umístění plynoměru bude minimálně 40 cm ve všech
směrech od navrhnutého měřidla. Plynoměr se instaluje za filtrem, do vertikálního potrubí DN 100 se vstupem
plynu do plynoměru shora. Před plynoměrem se nainstaluje kulový uzávěr v přírubovém provedení, ukazovací
manometr a musí se dodržet rovný úsek potrubí min. 50 cm. Do potrubí za plynoměrem se nainstaluje šikmý
návarek s vnitřním závitem M 20 x 1,5 s jímkou pro teplotní čidlo přepočítávače a kulový uzávěr v přírubovém
provedení.
Plynoměr bude instalován do výšky max. 1,4 m nad okolní terén. Umístění plynoměru bude odpovídat
technickým pravidlům (TPG) G 934 01.
Přípravu měřícího místa, pro osazení obchodního měření, zajistí na své náklady odběratel.
Instalace plynoměru a uvedení OPZ do provozu bude provedeno v souladu s TPG 800 03.
Rozdíl tlakové hladiny před a za plynoměrem nesmí přesáhnout hodnotu 30 kPa, jinak dojde k poškození
plynoměru. V případě poškození plynoměru nestandardním provozem OPZ (tlakové rázy, skokový náběh odběru
apod.) budou odběrateli přeúčtovány náklady na opravu plynoměru. Odběr zemního plynu na tomto měřícím
místě nesmí překročit Qhod max plynoměru.
Pokud zákazník bude požadovat dálkový přenos dat z elektrického přepočítávače množství plynu, zřídí na své
náklady samostatně jištěný přívod 230V zakončený na vnější straně objektu měření. Pokud bude na STL části
OPZ instalován bezpečnostní rychlouzávěr plynu, je nutné, aby byl včetně manostatu a ventilu v obtoku, tj. se
zařízením proti vzniku tlakového rázu při spuštění.
K plynoměru bude zajištěn nepřetržitý přístup chodníčkem ze zatravňovací dlažby ze strany areálu a
zatrubněným propustkem s povrchem ze zatravňovací dlažby ze strany vnější (od silnice). Odběrné plynové
zařízení nesmí poškozovat měřící zařízení GasNet, s.r.o.
Potrubí přípojek bude ukládáno do pískového lože tl. 100 mm a přesypáno 200 mm nad vrchol potrubí. Na tuto
vrstvu bude položena výstražná fólie. Zbytek rýhy bude zasypán vytěženou zeminou.
V místě křížení plynovodního řadu s asfaltovou komunikací bude potrubí vedeno v protlakové trubce DN 225.
Délka STL přípojky
Délka STL přípojky

DN 160
DN 100

190 m
2m

IO-32 Rozvody STL plynovodu
K jednotlivým odběrným místům v areálu bude vybudován STL rozvod plynu. Místem napojení je přípojka STL
plynovodu ukončená v pilíři s HUP a měřením v jihovýchodním rohu areálu.
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V areálu je navržen páteřní rozvod STL plynu kolem objektů. Z páteřního rozvodu plynu k jednotlivým
objektům odbočují vlastní přípojky plynu.
Pro rozvody plynu bude použito potrubí z polyetylénu, které bude spojováno pomocí elektro-tvarovek. Na
jednotlivých objektech budou dílčí uzávěry, plynoměry a regulátory tlaku plynu. Potrubí bude vedeno v souběhu
s ostatními podzemními vedeními za dodržení podmínek daných příslušnými normami a předpisy (ČSN 73
6005).
Rozvod páteřního STL plynu bude proveden z trubek PE-HD PN 16 DN 100. Přípojky k objektům budou ze
stejného potrubí DN 80. Potrubí bude umístěno v zemi do pískového lože tl. 150 mm a přesypáno 200 mm nad
vrchol rovněž pískem. Na potrubí bude připevněn signalizační vodič, případně bude nad zásyp položena
výstražná fólie se zataveným signalizačním vodičem, který bude vyveden do kontrolní zásuvky.
Délka STL rozvodu DN 100

942 m

Vytápění
Charakteristika otopných soustav
Vzhledem k tomu, že v areálu jsou objekty s odlišným charakterem provozu, je vytápění rozděleno na vytápění :
- hal A, B, C, D internetového obchodu, kde vytápění prostor bude plynovými tmavými zářiči. Zářiče budou
umístěny pod stropem hal ve výši 10 m nad podlahou. Odtah spalin bude proveden nad střechy objektů,
- haly E – prodejna potravin, která bude vytápěna teplovodními vzduchotechnickými jednotkami. Zdrojem tepla
bude plynový kondenzační kotel s nuceným odvodem spalin
- kancelářských prostor vestaveb hal internetového obchodu a administrativní budovy, které budou vytápěny
teplovodními vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací. Zdrojem vytápění budou teplovodní plynové
kondenzační kotle s nuceným odvodem spalin.
Potřeba tepla jednotlivých objektů.
Potřeba tepla v objektech byla stanovena výpočtem. Požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla
jednotlivých konstrukcí byly převzaty z ČSN 73 0540-2:2011 - Tepelná ochrana budov.
Oblastní výpočtová teplota v místě zamýšlené stavby je -13°C.
Vnitřní teplota prostor objektů bude stanovena dle ČSN EN 12 831
Vnitřní teplota prostor internetového obchodu a prodejna potravin bude ti = 18°C
Vnitřní teplota místností v administrativních vestavbách internetového obchodu bude ti = 20°C
Vnitřní teplota místností v administrativní budově ti = 20°C
Potřeba tepla pro objekt :
Hala A – internetový obchod
Hala B – internetový obchod
Hala C – internetový obchod
Hala D – internetový obchod
Hala E – prodejna potravin
SO 06 – administrativní budova

1 516 kW
2 477 kW
602 kW
198 kW
104 kW
127 kW

Celková potřeba tepla činí

5 024 kW

B. I.4. Energetické zdroje
Připojení areálu Komerční zóny bude provedeno souběžně s přeložkou části distribuční sítě v lokalitě, nejsou
proveditelné samostatně.
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Místem připojení k distribuční soustavě je odběrné místo: kabelová síť vbn - rozvaděč vn v TS zákazníka.
Zařízení PDS končí odpínačem (včetně) v poli rozvaděče vn v TS zákazníka. Spínací prvek sloužící k odpojení
odběrného zařízení od distribuční soustavy je vypínací prvek v poli podélného dělení v TS.
napěťová hladina: 22 kV (VN)
rezervovaný příkon: 1322 kW
charakter odběru: T4
Na překládaném kabelu3x1x240 AXEKVCE 22 kV se vybuduje smyčka do zákaznické stanice. Nová
odběratelská trafostanice (TS-VO) bude obsahovat distribuční sekci pro zapojení distribučního rozvodu VN
22kV. Bude stavebně rozdělena na část distribuční a část odběratelskou se samostatnými vstupy. Do distribuční
části TS-VO instaluje ČEZ Distribuce, a.s., technologii modulárního rozvaděče VN 1x prostorová rezerva, 2x
přírodní pole (skříně), 1x pole (skříň) podélného dělení pro odpojení technologie části VN odběratele a jim
příslušející část přípojnic. Stavební část trafostanice musí být certifikována pro vnitřní obloukový zkrat a její
provedení musí také kromě jiného splňovat normu z ČSN EN 61936-1. V projektu bude řešena kompenzace
havarijního přetlaku v TS při vnitřním obloukovém zkratu.
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín odkoupí od stavebníka pozemek pod stavbou kioskové trafostanice na pozemku č.
752/1 nejpozději do 5 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 6
měsíců od dokončení stavby.
IO-33 Přípojka VN
Přeložka distribuční sítě a technické řešení připojení areálu Komerční zóny musí být provedeny souběžně, nejsou
proveditelné samostatně – viz objekt IO – 37. Na překládaném kabelu 3x1x240 AXEKVCE 22 kV se vybuduje
smyčka do zákaznické stanice. Nová odběratelská trafostanice (TS-VO) bude obsahovat distribuční sekci pro
zapojení distribučního rozvodu VN 22kV.
Délka přípojky VN

5m

IO-34 Trafostanice
TS-zákaznická je součástí objektu IO - 37 Přeložka vedení ČEZ Distribuce. Na překládaném kabelu 3x1x240
AXEKVCE 22 kV se vybuduje smyčka do zákaznické stanice. Nová odběratelská kiosková trafostanice 22/0,4
kV (TS-VO) bude obsahovat distribuční sekci pro zapojení distribučního rozvodu VN 22kV. Bude stavebně
rozdělena na část distribuční a část odběratelskou se samostatnými vstupy. Do distribuční části TS-VO instaluje
ČEZ Distribuce, a.s., technologii modulárního rozvaděče VN 1x prostorová rezerva, 2x přírodní pole (skříně), 1x
pole (skříň) podélného dělení pro odpojení technologie části VN odběratele a jim příslušející část přípojnic.
Stavební část trafostanice musí být certifikována pro vnitřní obloukový zkrat a její provedení musí také kromě
jiného splňovat normu z ČSN EN 61936-1. V projektu bude řešena kompenzace havarijního přetlaku v TS při
vnitřním obloukovém zkratu. Napojení elektroměrového rozvaděče bude z nové TS-VO. Elektroměrový
rozvaděč bude typu SM nebo USM umístěný na trafostanici.
IO-35 Rozvody NN
Požadované příkony pro jednotlivé haly, které byly v 09/2019 předběžně odsouhlaseny ČEZ Distribuce a na
které byla podána žádost o připojení.
Celkový požadovaný příkon byl 1,8 MW z toho:
SO-01 Hala A
SO-02 Hala B
SO-03 Hala C
SO-04 Hala D
SO-05 Hala E
SO-06 Administrativa
IO-40 Venkovní osvětlení
Celkem
KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

Pi

600 kW
700 kW
300 kW
100 kW
100 kW
100 kW
30 kW
1 930 kW
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408 kW
476 kW
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68 kW
68 kW
68 kW
30 kW
Ps 1 322 kW
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Z nové odběratelské kioskové trafostanice 22/0,4 kV (TS-VO) bude proveden rozvod elektrické energie do
rozvaděčů v jednotlivých objektech. Kabelové rozvody budou provedeny pomocí kabelů volně uložených ve
výkopu.
IO-36 Přípojka telefonu a slaboproudé rozvody
Napojení na tlf síť si zajistí nájemci objektů po realizaci stavby na své náklady. Slaboproudé rozvody si zajistí
nájemci objektů po realizaci stavby a podle potřeby využití na své náklady.
IO-37 Přeložka vedení ČEZ Distribuce
Přeložka distribuční sítě a technické řešení připojení areálu Komerční zóny musí být provedeny souběžně, nejsou
proveditelné samostatně.
Demontuje se část stávající linky 22 kV Jindřichov – OKRUŽNÍ zasahující pozemky p.č. 722/4 a 752/1 mezi
PB č.22-23-24-25-26. PB č.22 a 26 v případě,že vyhoví tahovému namáhání, zůstanou stávající. V opačném
případě budou vyměněny za tahově odolnější.
Dále se demontuje přípojka 22 kV ZLATÝ VRCH mezi PB 26-1-2 a DTS CH _ 0222 včetně US_CH_16.
Rovněž se demontuje původní 2 sloupová trafostanice CH_0222, náhrada za kiosek. Demontované vVN se
nahradí zemním kabelem takto:
PB č.22 v severovýchodním rohu pozemku p.č. 752/1 bude přechodový vVN/kVN. Osadí se svodiče přepětí a
svislý komorový US, skrze které se vybuduje svod do kabelu 3x 1x240 AXEKVCE 22 kV. Kabelem se projde
po východní a jižní hranici pozemku p.č. 752/1 k poloze původní DTS CH_0222. Na místě původní dvojité
betonové trafostanice se vybuduje nový betonový pochozí kiosek pro distribuční trafostanici s vnitřní obsluhou
v konfiguraci, pro 1 transformátor 22/0,4 kV do výkonu 630 kVA, rVN v kombinaci KKT a 1x rNN do 1000A
s min. 6ti vývody. Do TS se osadí stávající transformátor 160 kVA .
Do nové DTS se přepojí všechny stávající NN vývody. 1 pole vedení 0,4 kV za ul. Ke Skalce se nahradí kabelem
0,4 kV.
VN napojení trafostanice bude kabelovou smyčkou na kabelu 3x 1x AXEKVCE 22 kV, který bude následně
pokračovat směrem k nové zákaznické trafostanici, která bude poskytovat příkon pro „Komerční zónu“.
Ukončení kVN bude na PB č.26, který bude přechodový vVN/kVN. Osadí se svodiče přepětí a svislý komorový
US – svod do kabelu 3x 1x AXEK VCE 22 kV.
Úpravy distribuční sítě provede provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku
vyvolal.
Délka trasy demontovaných rozvodů
Demontované stožáry
Celková délka přeložky

552 m
5 ks
841 m

IO-38 Přeložka vedení Cetin
Stávající kabelová vedení se přemístí do nové trasy podél východní hranice pozemku ve vlastnictví stavebníka.
Kabely se uloží do volného terénu a bude respektováno minimální krytí. Pod komunikacemi a při křížení
s jinými inženýrskými sítěmi se kabely uloží do chráničky. Překládané kabely CETIN a.s. budou uloženy
v souběhu v jednom výkopu.
Vzhledem k velkému rozsahu překládky si společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s, jako majitel
dotčeného telekomunikačního zařízení vyhrazuje právo na zajištění vlastní realizace jeho překládky, včetně
zpracování realizační dokumentace překládky. Dále požaduje, aby v dostatečném předstihu byla uzavřena
smlouva o provedení vynucené překládky mezi stavebníkem a společností CETIN a.s.
Celková délka zrušených provozovaných kabelů
Celková délka zrušených neprovozovaných kabelů
Celková délka přeložených provozovaných kabelů
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Celková délka přeložených neprovozovaných kabelů

576,00 m

IO-40 Venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení komunikací a prostorů kolem haly je navrženo svítidly s výbojkovými zdroji, která budou
umístěna na obvodovém plášti haly a na osvětlovacích stožárech u parkovacích ploch a přilehlých komunikací
objektu haly. Osvětlovací stožáry budou vzájemně propojeny smyčkovým způsobem přes svorkovnice. Pro
napojení osvětlovací soustavy je navrženo kabelové vedení AXKY 4 x 5 mm2, které bude uloženo ve výkopu
v pískovém loži, překryto výstražnou fólií. Napájení je navrženo z rozvaděčů pro veřejné osvětlení. Ovládání
osvětlení pomocí fotobuněk, nebo ručně.
Návrh osvětlení části areálu ve směru k ulici Ke Skalce bude uzpůsobený tak, aby světelné znečištění
neovlivňoval osvětlenou pohodu zastavěnosti rodinných domů. Návrh rovněž zohlední možnost odstínění
světelného znečištění plánovanými výsadbami.

B. II.5. Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně suchozemských,
mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost
v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a
ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi.
• Období výstavby
V období výstavby dojde k místnímu narušení biologické rozmanitosti v prostoru výstavby a okolí. Zásah do
biotopů zvláště chráněných druhů živočichů se nepředpokládá, ohrožení populací je však na stávající orné půdě
vyloučeno. Ekosystémy (orná půda) budou nevratně posuzovaným záměrem narušeny, nicméně záměr je
v souladu s územním plánem a v tomto oznámení jsou navržena nápravná opatření, která by měla narušení
biologické rozmanitosti minimalizovat.
Opatření navržená tímto oznámením za účelem vyloučení, prevence, snížení a pokud možno vyrovnání
významných negativních vlivů na životní prostředí, zejména na druhy a přírodní stanoviště se zvláštním zřetelem
na druhy a přírodní stanoviště v zájmu Společenství by měla pomoci zabránit zhoršení kvality životního
prostředí a úbytku biologické rozmanitosti.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu se nepředpokládá negativní ovlivnění biologické rozmanitosti posuzovaným záměrem.

B. II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

• Období výstavby
Ze sčítání Ředitelství silnic a dálnic v roce 2016 vyplynulo, že byly hodnoceny intenzity dopravy pouze ulice
Ašská, u ostatních ulic sčítání neproběhlo.
Proto byly převzaty údaje z Dopravně inženýrského posouzení napojení na komunikační síť "Cheb - rozvojová
zóna Zlatý vrch", kterou zpracovala firma EDIP s.r.o. v srpnu 2017. Údaje byly v listopadu 2019 firmou EDIP
aktualizovány a přepočteny na 24 hodinové intenzity.
Tato studie hodnotí intenzity dopravy na k záměru přilehlé komunikační síti v současné době (rok 2019) výsledné intenzity dokládá následující tabulka.
Tabulka č.3

Stávající intenzity dopravy na komunikační síti - rok 2019 - počet vozidel za 24h.
Osobní
automobily

Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

Ke Skalce

2754

78

2832

Ašská mezi Komorní a Ke Skalce

15405

1090

16495

Komorní od Ke Skalce - směr Libá

1275

76

1351

Dvořákova

1360

76

1436

Ašská do Ke Skalce - D6

13636

1025

14661
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D6

6040

2672

8712

I/6 směr Pomezí

2752

1192

3944

21 - směr Františkovy Lázně

15624

2616

18240

Na Vyhlídce

713

2

715

Tylova

126

2

128

Františkolázeňská

260

4

264

Javorová

168

2

170

Březová

168

2

170

Komorní - sever

1400

6

1406

Nájezd na D6 směr KV

5992

512

6004

Dopravní posouzení (EDIP, 2019) dále hodnotilo zatížení komunikační sítě za předpokladu zákazu vjezdu
tranzitní nákladní dopravy do centra města Cheb. Výsledné intenzity dokládá následující tabulka.
Tabulka č.4
Intenzita dopravy na stávající komunikační síti po omezení tranzitní dopravy (2019) počet voz. za 24h.
Osobní
automobily

Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

Ke Skalce

2754

78

2832

Ašská mezi Komorní a Ke Skalce

15405

528

15933

Komorní od Ke Skalce - směr Libá

1275

76

1351

Dvořákova

1360

73

1433

Ašská do Ke Skalce - D6

13636

479

14115

D6

6040

2672

8712

I/6 směr Pomezí

2752

1192

3944

21 - směr Františkovy Lázně

15624

2616

18240

Na Vyhlídce

713

2

715

Tylova

126

2

128

Františkolázeňská

260

4

264

Javorová

168

2

170

Březová

168

2

170

Komorní - sever

1400

6

1406

Nájezd na D6 směr KV

5992

240

6004

Příjezdy stavebních mechanismů a dalších vozidel stavby k místu stavby bude po stávající silnici II. třídy 214,
následně po ulici Ke Skalce, místo sjezdu z této komunikace bude v místech budoucího napojení, (tj. cca 80 m za
světelně řízenou křižovatkou směr Libá
Maximální intenzita pojezdu stavební mechanizace se předpokládá ve fázi zemních prací, kdy lze předpokládat
pojezd maximálně 6 strojů po staveništi současně. Navazující nákladní doprava po veřejných komunikacích bude
max. 50 NA/den. Osobní automobilová doprava se předpokládá na úrovni 10 osobních automobilů za den.
•

Po uvedení do provozu

Pro návrhový rok 2025 bez realizace záměru byly převzaty následující intenzity dopravy.
Tabulka č.5

Intenzita dopravy na komunikační síti v roce 2025 - počet voz. za 24h.
Osobní
automobily

Ke Skalce

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

2807

82

2889
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Ašská mezi Komorní a Ke Skalce

15704

546

16250

Komorní od Ke Skalce - směr Libá

1300

80

1380

Dvořákova

1386

76

1462

Ašská do Ke Skalce - D6

13901

496

14397

D6

6160

2832

8992

I/6 směr Pomezí

2807

1264

4071

21 - směr Františkovy Lázně
Ke Skalce mezi Ašskou a vjezdem do areálu

15936

2772

18708

2807

82

2889

Na Vyhlídce

727

2

729

Tylova

128

2

130

Františkolázeňská

265

4

269

Javorová

171

2

173

Březová

171

2

173

Komorní - sever

1400

6

1406

Nájezd na D6 směr KV

6112

248

6360

Pro generovanou dopravu posuzovaného záměru "Komerční zóna Cheb" byly firmou EDIP vyhodnoceny
následující intenzity dopravy.
Tabulka č.6

Záměrem generovaná doprava - počet voz. za 24h.
Osobní
automobily

Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

0

0

0

Ašská mezi Komorní a Ke Skalce

540

16

556

Dvořákova

120

0

120

Ašská do Ke Skalce - D6
Ke Skalce mezi Ašskou a vjezdem do areálu

540

304

844

1200

320

1520

Ke Skalce od budoucího vjezdu do areálu směr Libá

Po realizaci posuzovaného záměru se předpokládá následující intenzita dopravy na přilehlé komunikační síti.
Tabulka č.7
24h.

Intenzita dopravy na komunikační síti v roce 2025 po realizaci záměru - počet voz. za
Osobní
automobily
24 HOD.

Těžká
vozidla
24 HOD.

Celkem
24 HOD.

Ke Skalce

2807

82

2889

Ašská mezi Komorní a Ke Skalce

16244

562

16806

Komorní od Ke Skalce - směr Libá

1300

80

1380

Dvořákova

1506

76

1582

Ašská do Ke Skalce - D6

14441

800

15241

D6

6160

2832

8992

I/6 směr Pomezí

2807

1264

4071

21 - směr Františkovy Lázně
Ke Skalce mezi Ašskou a vjezdem do areálu

15936

2772

18708

4007

402

4409

Na Vyhlídce

727

2

729

Tylova

128

2

130

Františkolázeňská

265

4

269

Javorová

171

2

173

Březová

171

2

173

Komorní - sever

1400

6

1406

Nájezd na D6 směr KV

6112

400

6512
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Prostor zóny je konkrétně vymezen z východní strany silnicí II/214 (ulice Ašská), která propojuje dálnici
s centrem města. Z jihu je hranice areálu vymezena ulicí Ke Skalce. Z této komunikace bude celý areál dopravně
napojen a to cca 85,0 m od světelně řízené křižovatky s ulicí Ašská.
Tento úsek místní komunikace bude třeba stavebně upravit (rozšířit) tak, aby bylo možno vybudovat jízdní pruh
pro pravé odbočení do areálu. Vjezd do areálu je umístěn přímo proti stávající místní komunikaci (ul. Tylova).
Součástí úprav bude též vybudování chodníku od ulice Tylova směrem k Ašské ulici, který naváže na stávající
chodník vedoucí k zastávce MHD.
Šířka jízdního pruhu bude 3,50 m s vodícími a odvodňovacími proužky o celkové šířce 0,50 m. Pro řazení před
křižovatkou budou vyznačeny dva jízdní pruhy a to samostatný pro odbočení vlevo a druhý pruh pro přímý směr
a pravé odbočení. Rozšíření komunikace pro odbočovací pruh do areálu je navrženo s živičnou vozovkou
s konstrukcí v tl. 550 mm.
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu
Zájmové území je dopravně napojené ze silnice ul. Ke Skalce cca 80 m od sjezdu ze světelně řízené křižovatky
silnice II/214 ul. Ašská - Dvořákova – Ke Skalce.
Křižovatka má dostatečnou kapacitu (viz přílohová část - posouzení EDIP), aby mohla být zatížena přírůstkem
dopravy z komerční zóny. Dopravní napojení minimalizuje střet s bytovou výstavbou. Je plánován zákaz vjezdu
nákladních vozidel do města Cheb. Nákladní vozidla z plánované komerční zóny budou z křižovatky vedeny
vlevo a na silnici I/6.
IO-22 Komunikace, manipulační plochy, parkoviště a opěrné zdi
Prostor zóny je konkrétně vymezen z východní strany silnicí II/214 (ulice Ašská), která propojuje dálnici
s centrem města. Z jihu je hranice areálu vymezena ulicí Ke Skalce. Z této komunikace bude celý areál dopravně
napojen a to cca 85,0 m od světelně řízené křižovatky s ulicí Ašská.
Tento úsek místní komunikace bude třeba stavebně upravit (rozšířit) tak, aby bylo možno vybudovat jízdní pruh
pro pravé odbočení do areálu. Vjezd do areálu je umístěn přímo proti stávající místní komunikaci (ul. Tylova).
Součástí úprav bude též vybudování chodníku od ulice Tylova směrem k Ašské ulici, který naváže na stávající
chodník vedoucí k zastávce MHD.
Šířka jízdního pruhu bude 3,50 m s vodícími a odvodňovacími proužky o celkové šířce 0,50 m. Pro řazení před
křižovatkou budou vyznačeny dva jízdní pruhy a to samostatný pro odbočení vlevo a druhý pruh pro přímý směr
a pravé odbočení. Rozšíření komunikace pro odbočovací pruh do areálu je navrženo s živičnou vozovkou
s konstrukcí v tl. 550 mm.
V rámci zemních prací budou provedeny odkopávky a potřebné minimální násypy zajišťující vytvoření zemní
pláně pro jízdní pruh pro pravé odbočení do areálu. Zemní pláň musí být řádně zhutněna a vyspádována. Na
zhutněné pláni budou provedeny statické zatěžovací zkoušky ověřující míru zhutnění a únosnost vybudované
zemní pláně. Konstrukce vozovky je navržena na typ podloží P II tzn. minimální únosnost zemní pláně,
vyjádřena modulem pře-tvárnosti, musí splňovat hodnotu Edef,2 = 60 MPa (dle ČSN 73 6133).
V areálu je rozmístěno celkem 5 hal a administrativní budova. Haly jsou označeny velkými písmeny A až E.
Haly A, B, C a D jsou navrženy jako internetové obchody se skladovacími plochami, které jsou opatřeny
nakládacími doky (rampami) s úrovní podlahy haly oproti vozovce -1,20 m. Naproti tomu hala E není opatřena
nakládacími doky a předpokládá se její využití pro prodejnu.
Umístění navržených hal A, B a C je podélnou osou od severu k jihu. Systém komunikací v prostoru areálu je
navržen tak, že kolem všech hal vedou dvoupruhové objízdné komunikace. Na úseky komunikací, které jsou
vedeny podél severních a jižních stran navržených hal A, B a C, navazují manipulační plochy pro kamiony.
V případě skladové haly B jsou tyto manipulační plochy situovány po obou stranách haly.
Manipulační plochy zajišťují příjezd k nákladovým rampám a jsou navrženy v šířce 28,0 m. Tato šířka
představuje vzdálenost mezi hranou vozovky a lícem skladové haly. Je to prostor, ve kterém bude docházet ke
kolmému najíždění kamionů k nákladovým rampám. Navržené haly A, B a C jsou vzhledem ke konfiguraci
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terénu výškově usazeny s poměrně značným rozdílem podlah. Zatímco rozdíl podlah u hal B a C je 1,20 m, tak
u hal A a B je tento rozdíl téměř 10,0 m tedy přesně 9,40 m. Z toho plyne, že kolem haly A je třeba uvažovat
s poměrně masivní opěrnou zdí, která bude vedena ze třech stran.
Výškový rozdíl mezi manipulační plochou a úrovní podlahy v hale je 1,20 m. Příčné a výškové řešení
komunikace a manipulační plochy mezi jednotlivými sklady je navrženo tak, aby umožňovalo příjezd jak k
nákladové rampě, tak přímo do skladové haly. Osa komunikace vedená mezi halami B a C je výškově o 0,60 m
níž, než je úroveň podlahy v hale B a o 1,80 m níže než je úroveň podlahy v hale C. V případě osy komunikace
vedené mezi halami A a B je tento rozdíl 2,30 m oproti úrovni podlahy u haly B. V případě haly A je osa
komunikace o 7,10 m výš, než je úroveň podlahy v hale.
Pro parkování osobních aut jsou navržena kolmá stání před jednotlivými halami a také podél komunikací.
Jednotlivá parkovací stání jsou navržena o rozměrech 2,5 m x 5,0 m, vyhrazená parkoviště pro tělesně postižené
mají rozměr 3,5 m x 5,0 m.
Jednotlivá parkoviště jsou od komunikace oddělena vyvýšenými dopravními ostrůvky, které budou zatravněny.
Vytýčení komunikací bude provedeno pomocí souřadnic JTSK. Celková délka komunikací v areálu je 1 380 m.
Šířka vozovky u komunikace je 7,0 m a tvoří ji dva protisměrné jízdní pruhy o šířce 3,0 m s vodícími a
odvodňovacími proužky o celkové šířce 0,50 m. Vozovka je po obou stranách lemována převýšeným (+0,12 m)
silničním obrubníkem. Klopení vozovky u objízdné komunikace je jednostranné ve spádu 2% až 2,85%.
Výškové vedení komunikací je dáno jednotlivými výškovými úrovněmi skladových hal.
Pro návrh konstrukce vozovky byly použity technické podmínky TP 170 - Navrhování vozovek pozemních
komunikací. Pro budoucí komunikaci je uvažováno s třídou dopravního zatížení II. Konstrukce vozovky je
navržena v souladu s katalogovým listem D0-N-1-II-PII v celkové tloušťce 550 mm. Návrhová úroveň porušení
vozovky je D0.
-

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S
spojovací asfaltový postřik PSA (0,5 kg/m2)
asfaltový beton pro ložní vrstvy ACl 16
spojovací asfaltový postřik PSA (0,5 kg/m2)
asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACp 16+
infiltrační postřik asfaltový PI-E (1,0 kg/m2)
mechanicky zpevněné kamenivo MZK
štěrkodrť ŠD, frakce 0/63
Celkem tl.

40 mm
70 mm
90 mm
200 mm
150 mm
550 mm

Odvodnění povrchu komunikace se provede příčným vyspádováním do nově navržených uličních vpustí. Pláň
komunikace je odvodněna do podélné drenáže a zaústěna do kanalizačních přípojek od uličních vpustí.
Manipulační plochy před nákladovými rampami u skladových jsou odvodněny do liniových odvodňovacích
žlábků a pláň do podélné drenáže, která je vedena v ose pod žlábky.
V rámci zemních prací budou provedeny odkopávky a potřebné násypy pro vytvoření zemní pláně budoucích
komunikací, manipulačních ploch a parkovišť. Před zahájením pokládky jednotlivých vrstev konstrukce vozovky
na pláň bude nutné provést průkazné zkoušky únosnosti pláně. Zemní pláň musí být řádně zhutněna a
vyspádována. Na zhutněné pláni budou provedeny zatěžovací zkoušky. Dosažené výsledky musí vyhovět
minimálně požadované hodnotě modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 = 60 MPa (dle ČSN 73
6133). Současně je třeba dodržet poměr Edef,2/ Edef,1 daný ČSN 72 1006.
Pro dosažení požadovaného modulu přetvárnosti na pláni vozovky ( Edef,2 ) je uvažováno provést úpravu zemin
a to jak v násypu, tak v aktivní zóně. Pro potřeby této dokumentace je uvažováno s dorosolem na celou mocnost
aktivní zóny tj. 0,50 m. Skutečné potřebné množství dorosolu stanoví dodavatel stavby před zahájením zemních
prací na základě provedených průkazných zkoušek.
Veškeré volné plochy mezi halami a komunikacemi resp. manipulačními plochami se ohumusují a zatravní.
Stejné úpravy se provedou na dopravních ostrůvcích.
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Hlavní výměry
20 405 m2
9 106 m2
2 211 m2
28 305 m2

komunikace
parkoviště pro osobní auta
dlážděné betonové plochy
ozelenění ploch

Pro překonání výškových rozdílů terénu budou komunikace podepřeny opěrnými zdmi z montovaných
prefabrikovaných železobetonových L dílů. Proměnlivá výška opěrných zdí bude od 0,6 m do 6,00 m.
Celková délka oplocení na terénu
Celková délka oplocení na opěrných zdech
Celková délka opěrných zdí

434,00 m
1172,00 m
1450,00 m

Po realizaci posuzovaného záměru se předpokládá vybudování 43 parkovacích ploch. Většina je pro osobní
automobily převážně zaměstnanců. Celkem je navrženo 581 parkovacích (z toho 49 pro ZTP) a 7 parkovacích
míst pro nákladní automobily.
Počet parkovacích míst (výpočet dle ČSN 736110):
Výpočet parkovacích míst osobních automobilů je proveden dle ČSN 736110. Pro výpočet parkovacích míst
nákladních automobilů předpis neexistuje.
objekt
SO-01
SO-02
SO-03
SO-04
SO-05
SO-06

zastavěná plocha
12 912 m2
19 993 m2
6 524 m2
1 539 m2
1 237 m2
586 m2

předpoklad
143
247
110
29
29
25

skutečnost dle PD
143
247
110
30
30
28

B. III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Znečištění ovzduší
Hlavní stacionární zdroje znečišťování ovzduší
• Období výstavby
Stacionární zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby mohou vznikat zejména při provozu stavebních
mechanizmů a stavebních strojů v prostoru prováděných činností, které však lze považovat za nevýznamné.
•

Po uvedení do provozu

Plynové spalovací zdroje
Vzhledem k tomu, že v areálu jsou objekty s odlišným charakterem provozu je vytápění rozděleno na vytápění :
- hal A, B, C, D internetového obchodu, kde vytápění prostor bude plynovými tmavými zářiči. Zářiče budou
umístěny pod stropem hal ve výši 10 m nad podlahou. Odtah spalin bude proveden nad střechy objektů,
- haly E – prodejna potravin, která bude vytápěna teplovodními vzduchotechnickými jednotkami. Zdrojem tepla
bude plynový kondenzační kotel s nuceným odvodem spalin
- kancelářských prostor vestaveb hal internetového obchodu a administrativní budovy, které budou vytápěny
teplovodními vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací. Zdrojem vytápění budou teplovodní plynové
kondenzační kotle s nuceným odvodem spalin.
Celkové osazení objektů zdroji tepla:
V objektech internetového obchodu zářič 35 kW 138 ks
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V administrativních vestavbách kotel 12 kW 2 ks
V prodejně potravin kotel 25 kW 2 ks
V administrativní budově kotel 60 kW 5 ks
Potřeba tepla jednotlivých objektů.
Hala A – internetový obchod 1 516 kW
Hala B – internetový obchod 2 477 kW
Hala C – internetový obchod 602 kW
Hala D – internetový obchod 198 kW
Hala E – prodejna potravin 104 kW
SO 06 – administrativní budova 127 kW
Celková potřeba tepla činí 5 024 kW.
Jako topného média bude použito zemního plynu o výhřevnosti H=35,8 MJ/m3
V objektech internetového obchodu budou instalovány plynové tmavé zářiče o výkonu 35kW. V
administrativních prostorách budou instalovány teplovodní kondenzační kotle o výkonu 12 kW a 25kW.
V prodejně potravin a administrativní budově budou instalovány teplovodní kondenzační kotle o výkonu 60 kW.
Projektované maximální hodinové a roční spotřeby zemního plynu v jednotlivých objektech komerční zóny jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č.8
Hala A
Hala B
Hala C
Hala D
Hala E
SO 06 administrativa
Celkem

Projektované spotřeby zemního plynu
Max. hodinová spotřeba ZP (m3/h)
202
330
78
29
12
18

Roční spotřeba ZP (m3/rok)
433273
707927
172051
57732
29723
36309
1 147 015

Dominantní škodlivinou emitovanou ze spalování zemního plynu jsou oxidy dusíku, v menší míře oxid uhelnatý.
Vzhledem k tomu, že v imisním pozadí je v případě oxidu uhelnatého imisní rezerva na úrovni tisíců
mikrogramu, není dále v rozptylové studii této škodlivině věnována pozornost. Pro výpočet emisí jsou využity
emisní faktory uvedené ve „Sdělení Odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12
odst. 1 písm. b) vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší“. Hodnoty emisních faktorů uvedené ve Věstníku MŽP
jsou obsaženy v následující tabulce.
Tabulka č.9
Palivo
zemní plyn

Emisní faktory pro škodliviny produkované ze spalování zemního plynu
Topeniště
NOx
CO
jednotka
jakékoliv
1130
48
kg/106 m3 spáleného plynu

Do výpočtu jsou zahrnuty výše uvedené spotřeby zemního plynu. Výsledné emise oxidů dusíku jsou uvedeny
v následující tabulce:
Tabulka č.10
Zdroj
Hala A
Hala B
Hala C
Hala D
Hala E
SO 06 administrativa
Celkem

Vypočtené hodnoty emisí NOx pomocí emisních faktorů dle Sdělení MŽP
Emise
g/s ve špičce
g/hod ve špičce
kg/rok
0,063406
228,26
489,6
0,103583
372,90
800,0
0,024483
88,14
194,4
0,009103
32,77
65,2
0,003767
13,6
33,6
0,005650
20,3
41,0
0,209992
756,0
1296,1
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Poznámka :

Podíl NO2 v emisích NOx při spalování zemního plynu v kotlích činí 5 %, podíl NO činí 95% (Příloha 2 Metodického
pokynu pro vypracování rozptylových studií, Věstník MŽP 8/2013).

Takto vypočítané emisní toky podle legislativně stanovených emisních faktorů jsou obvykle vyšší než emise
skutečné – naměřené autorizovaným měřením.
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
• Období výstavby
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební práce).
Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do
ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice
(sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období
výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu lze očekávat podíl na emisi prachu, které budou mít resuspendované částice (sekundární
prašnost) z dopravních ploch, jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období
výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Emise z těchto zdrojů jsou uvedeny níže v
kapitole Hlavní mobilní zdroje znečišťování ovzduší.
Hlavní mobilní zdroje znečišťování ovzduší
• Období výstavby
Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných škodlivin
si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a částečně oxid dusičitý. Objem emise
sekundární a resuspendované složky prachových částic z dopravy závisí také na řadě dalších faktorů, jako je
např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným
faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti
se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů
takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou
vypovídací schopnost.
Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin.
Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze
orientační. Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat
relativně vysoké příspěvky k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní
rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Hodnoty těchto příspěvků se budou pohybovat na řádové
úrovni dvou až tří desítek mikrogramů. Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou
situaci. Vypočteny bývají pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí nastat za nejméně příznivých rozptylových
podmínek a směru větru. Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami
předpokládaného imisního pozadí. Jednává se každopádně o relativně vysoké hodnoty imisního příspěvku bez
ohledu na hodnoty imisního pozadí, z čehož vyplývá nutnost v maximální možné míře realizovat opatření na
snížení emisí prachu.
Z hlediska ochrany ovzduší je tedy třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při
provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy
dodavatel stavby zajistí vyčlenění plochy, která bude sloužit k čištění, případně mytí znečištěných vozidel
odjíždějících ze staveniště, zajistí dále účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a
další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude
zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště
pro celou dobu výstavby.
Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek atp. Lze očekávat,
že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti přijatelný.
• Po uvedení do provozu
Prostor zóny je konkrétně vymezen z východní strany silnicí II/214 (ulice Ašská), která propojuje dálnici
s centrem města. Z jihu je hranice areálu vymezena ulicí Ke Skalce. Z této komunikace bude celý areál dopravně
napojen a to cca 85,0 m od světelně řízené křižovatky s ulicí Ašská.
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Model rozptylové studie vychází z dopravně inženýrského posouzení zpracovaného společností Edip Plzeň v září
2017. Dle aktualizace zpracované Ing. Janem Martolosem, EDIP s.r.o. v prosinci 2019 jsou areálem generované
intenzity dopravy následující:
• 1200 jízd osobních automobilů v obou směrech za den
• 320 jízd nákladních automobilů v obou směrech za den
Rozdělení dopravy po ulici Ke Skalce ve směru na východ (100 % generované dopravy) se předpokládá:
• 45 % (540) OA a 95 % (304) NS ve směru II/214 – směr D6,
• 10% (120) OA a 0 % (0) NA ve směru ul. Dvořákova,
• 45% (540) OA a 5 % (16) NS ve směru II/214 – směr Cheb.
Výpočet emisních toků z automobilové dopravy je proveden pomocí emisních faktorů z databáze MEFA13. Při
výpočtu je uvažován podíl osobních vozidel s naftovými motory na úrovni 50 %. Plynulost dopravy je
uvažována z důvodu předběžné opatrnosti na úrovni 5 (popojíždění).
Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší zohledněna
resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje významný příspěvek ovlivňující
celkovou koncentraci suspendovaných částic v ovzduší. Pro výpočet emisního toku z vyvolané dopravy jsou
tedy využity dále také emisní faktory pro sekundární prašnost vyvolanou pojezdem nákladních automobilů,
k jejichž odvození byla využita metodika stanovená organizací United States Environmental Protection Agency
(dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42. Pro výpočet emise prachových částic na zpevněných komunikacích
lze využít metodiku 13.2.1 Paved Roads (www.epa.org). Uvedený výpočet je převzat i do doporučení MŽP
uvedeného ve věstníku 8/2013 v příloze 3 „Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících
látek z povrchu zpevněných komunikací. Výpočet je dán empirickým vzorcem:
E = [k (sL)0.91 x (Wx1,1)1,02] (1 –P/4N)
Kde:

E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem)
k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem)
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2)
W = průměrná hmotnost vozidla (t)
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N

Výsledné emisní vydatnosti oxidů dusíku, tuhých látek PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu z parkovacích stání i
z areálových komunikací posuzovaného záměru uvádí následující tabulka. Délka pojezdu parkujících osobních i
nákladních vozidel po areálu je uvažována v průměru 500 m.
Tabulka č.11
Emise znečišťujících látek z automobilové dopravy realizované na parkovacích
stáních i na areálových komunikacích
Emisní tok
NOx
NO2
PM10
Benzen
Benzo(a)pyren
g/den

kg/rok

Pojezdy OA

528,51

108,43

50,78

6,50

0,0045

Pojezdy NA

605,95

42,42

158,08

11,84

0,0029

celkem

1134,46

150,85

208,86

18,34

0,0073

Pojezdy OA
Pojezdy NA

190,26
218,14

39,04
15,27

18,28
56,91

2,34
4,26

0,0016
0,0010

celkem

408,41

54,31

75,19

6,60

0,00265

Do modelování imisních příspěvků jsou zahrnuty pojezdy navazující dopravy také na veřejných komunikacích.
Souhrnný emisní tok veškeré záměrem generované dopravy dané příjezdem a odjezdem 600 osobních a 160
nákladních vozidel za den po přepočtu na úsek dlouhý 1 km je uveden v následující tabulce.
Tento emisní tok je uveden jen pro orientaci, výpočet imisních příspěvků automobilové dopravy na veřejných
komunikacích byl proveden pro kumulativní změny v intenzitách dopravy předpokládané na přilehlé silniční síti
v Chebu v době zprovoznění záměru.
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Tabulka č.12
Emisní tok

Emise z navazující dopravy na veřejných komunikacích
Emise (g/den/km)
NOx
NO2
PM10
Benzen
Ul. Ke Skalce (90 m)
204,20
27,41
37,60
3,30
Ul. Ašská ve směru k D6 (1 km)
931,00
53,99
248,49
12,44
Ul. Ašská ve směru do centra (1 km)
324,37
30,40
46,71
3,34
Ul. Dvořákova (1 km)
64,59
6,46
7,89
0,63

BaP
0,0013
0,0087
0,0040
0,0008

Rozptylová studie tedy počítá vliv posuzovaného záměru kumulativně s očekávanými změnami v intenzitách
dopravy na okolní komunikační síti, do výpočtu jsou tak zahrnuty navýšené intenzity dopravy způsobené také
předpokládaným rozvojem v lokalitě, který nesouvisí se záměrem.
Ve výhledu dojde sice k celkovému navýšení intenzit dopravy v lokalitě v důsledku realizace posuzovaného
záměru spolu s dalším rozvojem města, avšak v důsledku zákazu tranzitní dopravy na ulici Ašské zde dojde bez
ohledu na realizaci záměru k poklesu intenzit nákladní dopravy na této komunikaci.

Znečištění vody
Znečištění vody se nepředpokládá, všechny druhy opatření ve vtahu k odpadním vodám jsou popsány v
následující kapitole B.III.2.
• Období výstavby
Znečištění půdy a půdního podloží během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných
látek z dopravních a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení
těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí.
• Po uvedení do provozu
Při provozu posuzovaného záměru se nepředpokládá, že bude docházet ke znečišťování půdy v zájmovém
území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek. V průběhu provozu jsou úniky
však téměř vyloučeny, protože v místě parkovacích ploch bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných
povrchů bude řešeno přes lapače ropných látek. Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů
bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno. U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů
atd.), zejména vlivem dopravy, je nutno uvést, že z normálního provozu komunikací se nepředpokládají úniky
ropných látek.

Znečištění půdy a půdního podloží
• Období výstavby
Znečištění půdy a půdního podloží během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných
látek z dopravních a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení
těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí.
• Po uvedení do provozu
Při provozu posuzovaného záměru se nepředpokládá, že bude docházet ke znečišťování půdy v zájmovém
území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek. V průběhu provozu jsou úniky
však téměř vyloučeny, protože v místě parkovacích ploch bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných
povrchů bude řešeno přes lapače ropných látek. Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů
bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno. U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů
atd.), zejména vlivem dopravy, je nutno uvést, že z normálního provozu komunikací se nepředpokládají úniky
ropných látek.

B. III.2. Odpadní vody
Splaškové odpadní vody
• Období výstavby
Významné množství vod splaškového charakteru v průběhu výstavby vznikat nebude. Jako zařízení staveniště
budou instalovány suché WC, které budou pravidelně vyváženy a obsah následně likvidován.
•

Po uvedení do provozu
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V období provozu budou vznikat splaškové odpadní vody. Množství splaškových vod je identický s výpočtem
spotřeby vody.
Průměrná denní spotřeba vody v areálu
Qd=25,23 m3 + 5 m3
Qd=30,2m3
Průměrná roční spotřeba vody v areálu
Qr=9209 m3 + 1825 m3
Qr=11034m3
Maximální denní spotřeba vody
Qdmax =Qd * Kd= 30,2*1,2=36,24 m3.d-1 (maximální denní)
Maximální hodinová spotřeba vody
Qhmax =(Qdmax * Kh):24 = (36,24 * 1,5) : 24=2,27 m3 . h-1 (maximální hodinová)
Maximální sekundová spotřeba vody
Qsmax =0,63 l. s-1 (maximální sekundový)
IO- 25 Kanalizace splašková
Splaškové vody areálové budou svedeny přípojkami od jednotlivých objektů do areálové stoky gravitační
kanalizace.
Kanalizační potrubí gravitační splaškové kanalizace je navrženo z PVC KG DN 300 až 500.
V trase areálové kanalizace budou umístěny prefabrikované revizní šachty betonové DN 1000, v lomech nebo v
maximální vzdálenosti do 50m.
Stoka gravitační kanalizace bude svedena do sběrné jímky (umístěné v severovýchodním rohu staveniště), odkud
splaškové vody čerpány čerpací stanicí do výtlačného potrubí PE-HD PN 10 SR 11 DN 150.
Výtlačné potrubí splaškové kanalizace se napojí na stávající revizní šachtu RŠ (ID 1573) na stávající stoce KT
DN 400 v ulici Ke Skalce.
Potrubí gravitační i výtlačné bude ukládáno do paženého výkopu. Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné
pískové lože (podsyp) o tloušťce 150mm. Potrubí v zemi bude označeno výstražnou fólií. Ve větší části tras bude
potrubí splaškové kanalizace gravitační i výtlačné bude vedeno v souběhu s ostatními sítěmi.
Celková délka gravitační kanalizace PVC KG 300-500
Celková délka výtlačné kanalizace DN 150

895,00 m
428,00 m

Technologické odpadní vody
• Období výstavby
V tomto období by neměly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova smyslu, ale možnost vzniku
kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru
záměru.
Tato rizika lze rozdělit na rizika:
- provozního charakteru
- havarijního charakteru
Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými
vodami jsou splachovány ze silničního tělesa úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových
a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení.
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Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních
prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve
většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit její pravděpodobnost.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení záměru do provozu nebudou vznikat technologické odpadní vody.

Dešťové vody
• Období výstavby
V průběhu výstavby se nepředpokládá znečištění vod (kromě havarijních stavů, popsaných výše).
• Po uvedení do provozu
Po uvedení záměru do provozu se předpokládá vznik dešťových vod.
Výpočet dešťových vod
Tabulka č.13

Dešťové vody ze střech objektů

Qd = ψ*Ss*qs
Objekt
SO-01(A)Internetový obchod
SO-02 (B)Internetový obchod
SO-03 (C)Internetový obchod
SO-04 (D)Internetový obchod
SO-05 (E)Internetový obchod
SO-06 Administrativní budova
SO-07 SHZ
Tabulka č.14

Plocha
Součinitel
Intenzita deště
střechy - Ss
odtoku - ψ
- qs
12 912 m2
0,9
0,015 l/s.m2
19 993 m2
0,9
0,015 l/s.m2
2
6 524 m
1
0,015 l/s.m2
2
1 539 m
1
0,015 l/s.m2
2
1 237 m
1
0,015 l/s.m2
2
586 m
1
0,015 l/s.m2
2
586 m
1
0,015 l/s.m2
Celkový průtok dešťových vod

Průtok dešťových vod
- Qd
174,31 l/s
269,91 l/s
97,86 l/s
23,09 l/s
18,56 l/s
8,79 l/s
2,34 l/s
594,86 l/s

Dešťové vody z upravených ploch

Qd = ψ*Ss*qs
Povrch
Komunikace
Parkoviště
Chodníky
Ostatní plochy

Plocha
Součinitel
povrchu - Ss
odtoku - ψ
20 405 m2
0,8
9 106 m2
0,8
2 211 m2
0,6
8 000 m2
0,1
Celkový průtok dešťových vod

Intenzita deště
- qs
0,015 l/s.m2
0,015 l/s.m2
0,015 l/s.m2
0,015 l/s.m2

Průtok dešťových vod
- Qd
244,86 l/s
109,27 l/s
19,90 l/s
12,00 l/s
386,03 l/s

Celkový průtok dešťových vod: 594,86 l/s+386,03 l/s =980,89 l/s = 0,98 m3/s
59 m3/min
885m3/15 min
IO- 26 Kanalizace dešťová
Dešťová kanalizace je navržena pro likvidaci dešťových vod ze střech stavebních objektů a ze všech venkovních
ploch Komerční zóny. Je navržena s větvením stok a v různém provedení dimenzí potrubí.
Veškeré areálové rozvody dešťové kanalizace budou přivedeny do retenční nádrže, ze které je navržen odtok
výtlakem. Výtlak bude vyústěn na pozemku 867/4 do stávajícího otevřeného úseku IDVT 10226876 (Střížovský
potok).
Potrubí areálových rozvodů gravitačních bude provedeno z PVC SN8 DN 300-500. V trase areálové kanalizace
budou umístěny prefabrikované revizní šachty betonové DN 1000, v lomech nebo v maximální vzdálenosti do
50m.
Potrubí dešťové kanalizace bude ukládáno do paženého výkopu. Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné
pískové lože (podsyp) o tloušťce 150mm. Potrubí v zemi bude označeno a výstražnou fólií. Ve větší části tras
bude potrubí splaškové kanalizace gravitační i výtlačné bude vedeno v souběhu s ostatními sítěmi.
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Celková délka kanalizace PVC DN 300-500

1538,00 m

IO-27 Retenční nádrž
Dešťové vody a přečištěné zaolejované vody z areálu budou svedeny do podzemní retenční nádrže o obsahu
2072 m3.
V retenční nádrži jsou osazena čerpadla s nastavením na regulovaný odtok 20l/s, do nově navrženého výtlaku
(IO-28). Výtlak bude vyústěn na pozemku 867/4 do stávajícího otevřeného úseku IDVT 10226876 (Střížovský
potok).
Základní údaje
Sestava prefabrikované retenční nádrže vnějšího rozměru 45.800*16.100*3.600 mm se skládá ze šesti vzájemně
propojených lodí. Montované nádrže z prefabrikovaných segmentů jsou koncipovány jako podzemní nádrže
určené do pojízdných ploch.
Použitý stavební materiál
Beton – vodostavební beton C 30/37 nebo dle požadavku a charakteru stavby
Výztuž - prefabrikáty jsou vyztužené kombinací síťové výztuže a vázané prutové výztuže. Vyztužení
jednotlivých prefabrikátů je závislé jednak od tloušťky desky, ale i od velikosti zatížení působícího na
prefabrikát (výška nadloží).
Krytí výztuže – min. 25 mm
Návrh technického řešení výrobku
nátok/výtok
DN 500
celková délka
45.800 mm
celková šířka sestavy
16.100 mm
vnější šířka jedné lodi
2.600 mm
celková vnější výška
3.600 mm
světlá výška nádrže
3.300 mm
tloušťka stěn
150 mm
síla stropu
150 mm
celkový objem sestavy nádrží 2.072 m3
užitný objem nádrže při výšce hladiny vody 2.800 mm = 1.758 m3
Retenční nádrž se skládá z šesti lodí vzájemně propojených, každá složená z 23 segmentů: 15 ks rámového
segmentu ve tvaru prstence (o rozměru š=2600 mm, l=2000 mm, v=3600 mm), 6 ks rámového segmentu ve
tvaru prstence (o rozměru š=2600 mm, l=2300 mm, v=3600 mm) a po 1 dílu počátečního a koncového dílu ve
tvaru vany (o rozměru š=2600mm, l=1000mm, v=3600mm).
Nádrž je staticky navržena na vztlak spodní vody, která může být až po strop nádrže při zásypu zeminy min. 600
mm, je ale nutno provést kontrolní výpočet dle daných podmínek statikem.
Montáž- technologický postup
Nádrž se montuje z jednotlivých segmentů na předem připravený podklad, stávající se z podkladového betonu
výška min 150 mm (výška betonu a výztuž je zapotřebí navrhnout statikem podle místních geologických
poměrů) a pískového lůžka frakce 0-4 mm ve výšce 30 – 50 mm dle nerovnosti podkladového betonu.
Samotná montáž se provádí pomocí jeřábu příslušné nosnosti, s ohledem na podmínky stavby (hloubka výkopu,
vzdálenost pro zapatkování … ).
Dílce se ukládají postupně za sebou v pořadí středové díly, počáteční a koncový díl. Mezi jednotlivé dílce se do
spoje vkládá těsnění RubberElast, následně se provede spojení dílců šrouby, kdy mezi dílci vznikne po dotažení
technologická spára 5-10mm, která je dána výrobcem těsnění. Po spojení šrouby po celém obvodu se kapsy
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vyplní studniční pěnou z důvodu prostorového vyplnění a především z důvodu při případném možném
mikroposuvu dílců (šroubů) vlivem možného sedání podkladních vrstev. Po zatuhnutí montážní pěny se veškeré
spojovací kapsy na bočních stranách a na dně vyplní maltovou rychle tuhnoucí opravnou směsí REPARAL DUR
F a následně se ošetří nátěrem AQUAFIN 2K. Vnitřní ani venkovní spoje se dále nevyplňují ani neošetřují.
Stejným způsobem se kompletují i zbylé nádrže s dilatačním odstupem 100 mm, nádrže jsou vzájemně
propojeny. Dilatační spáru mezi nádržemi je třeba probetonovat, toto zajišťuje stavba. Takto smontované nádrže
jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.
Regulovaný odtok
V retenční nádrži jsou osazena čerpadla s nastavením na regulovaný odtok 20l/s, do nově navrženého výtlaku
(IO-28). Výtlak bude vyústěn na pozemku 867/4 do stávajícího otevřeného úseku IDVT 10226876 (Střížovský
potok).
IO-28 Odtok z retenční nádrže
Navrhovaný objekt bude veden z podzemní retenční nádrže (IO-27), ve které jsou osazena čerpadla s nastavením
na regulovaný odtok 20l/s, do nově navrženého výtlaku. Výtlak bude vyústěn na pozemku 867/4 do stávajícího
otevřeného úseku IDVT 10226876 (Střížovský potok). Stávající koryto potoka bude v místě vyústku vyčištěno a
provede se odtěžení zeminy.
V místě nového vyústku se uloží vrstva štěrkopískového lože tl. 100mm a na tuto vrstvu bude zřízen betonový
výustí objekt. Nová stoka bude provedena z tlakových trub PE-HD DN 100 (Ø110x10). Trubky budou
spojovány litinovými tvarovkami.
Potrubí bude ukládáno do paženého výkopu. V místě křížení se stávajícími sítěmi budou zemní práce prováděny
ručně bez použití těžké mechanizace. Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné pískové lože (podsyp) o
tloušťce 150 mm. Potrubí kanalizační stoky bude v zemi označeno výstražnou fólií. V místě křížení
s komunikací bude potrubí vedeno řízeným protlakem.
Po úspěšném provedení kontrol a zkoušek těsností bude potrubí zasypáno pískem 300 mm nad vrchol potrubí,
zbytek výkopu bude zasypán původní prosetou zeminou hutněnou po vrstvách. Po zásypu rýh s potrubím se
povrch terénu násyp komunikace se uvede do původního stavu. V místě křížení výtlačného řadu s asfaltovou
komunikací bude potrubí vedeno v protlakové trubce DN 200.
Výustní objekt
Napojení kanalizace do stávajícího koryta meliorace je řešeno výústním objektem na pozemku 866/5 v k.ú.
Cheb.
Čelo výustního objektu budou provedeny z vodostavebního betonu V4 –T 50. Základy budou v rýhách uloženy
na štěrkopískovém loži tl. 100 mm.
Celková délka výtlačné kanalizace DN 100

565,00 m

IO-29 Kanalizace olejová a odlučovač lehkých kapalin
Zaolejované vody z parkovišť vozidel budou odváděny samostatně do kanalizace dešťové olejové, znečištěné.
Znečistěné vody z parkovišť budou odváděny samostatně do odlučovače lehkých kapalin AS TOP 125 RL
EO/PB. Odlučovač je umístěn při severní hranici staveniště, v těsné blízkosti retenční nádrže. Vyčištěné vody
pak budou přivedeny do retenční nádrže, ze které je navržen odtok výtlakem. Výtlak bude vyústěn na pozemku
867/4 do stávajícího otevřeného úseku IDVT 10226876 (Střížovský potok).
Potrubí areálových rozvodů gravitačních bude provedeno z PVC SN8 DN 300-500. V trase areálové kanalizace
budou umístěny prefabrikované revizní šachty betonové DN 1000 a to v lomech nebo v maximální vzdálenosti
do 50m.
Potrubí dešťové kanalizace bude ukládáno do paženého výkopu. Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné
pískové lože (podsyp) o tloušťce 150mm. Potrubí v zemi bude označeno a výstražnou fólií. Ve větší části tras
bude potrubí splaškové kanalizace gravitační i výtlačné bude vedeno v souběhu s ostatními sítěmi.
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Gravitační odlučovač AS TOP 125 RL EO/PB - odlučovače lehkých kapalin AS–TOP jsou určeny pro
zachycení a odloučení volných lehkých Princip čištění je gravitačně-koalescenční odlučování ropných látek.
Technologie odlučovače je dimenzovaná na znečištění nátokových vod: C10-C40 < 4 000 mg/l.
Parametry vyčištěné vody: C10-C40 = 2 - 5 mg/l.
Celková délka olejové kanalizace PVC 300-500

1390,00 m

B. III.3. Odpady
Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav
a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovaný záměr jsou důležité zejména vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.,
v platném znění, o Katalogu odpadů a č. 383/2001 Sb., v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady.
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. Provozovatel záměru bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle
§ 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav.
Obecně bude při výstavbě i provozu záměru postupováno v souladu s hierarchií nakládání s odpady, tedy v první
řadě bude omezován vznik odpadů v co největší míře. Vzniklé odpady budou důsledně tříděny dle kategorie a
jednotlivých katalogových čísel a přednostně předány oprávněné osobě k recyklaci nebo využití. V případě, že
takový způsob nakládání s odpady nebude možný, budou odpady předány k odstranění v zařízení k tomu
určeném.
Odpady vznikající provozem posuzovaného záměru lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při výstavbě a
na odpady, které budou vznikat za běžného provozu. Provozovatel výrobního závodu, jako původce odpadů,
bude vzniklé odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle platné legislativy.
• Období výstavby
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných záměrů. V průběhu výstavby
se neočekává neobvyklá produkce odpadů, kromě stavebních odpadů a odpadů z provozu mechanizace.
Při přípravě staveniště je nutné třídit materiály tak, aby je bylo možné efektivně recyklovat a dále zpracovávat
bez dopadů na životní prostředí. Stavební materiály, které není možné dále využít, se stávají odpadem a bude
s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Nebezpečné odpady budou
řádně označeny a bude s nimi nakládáno se zvýšenou opatrností v souladu s platnou legislativou. Nebezpečné
odpady budou předány oprávněné osobě k jejich převzetí k odstranění. Veškerá dokumentace, vztahující se
k nakládání s odpady, bude uchovávána po dobu min. 5 let.
Materiály vznikající při přípravě staveniště, které nemají nebezpečné vlastnosti, budou přednostně nabídnuty
k recyklaci a budou využity jako stavební výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, až v případě, že jejich využití nebude možné, budou
původcem prohlášeny za odpady a bude s nimi tak nakládáno.
Stavební díly, které budou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě opětovně použity
jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné panely, nosníky), se nestávají odpadem - nenaplňují
definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech.
Za způsob nakládání s odpady při výstavbě a provozu je zodpovědný jejich původce – stavební firma a
provozovatel záměru, kteří musí dodržet zákonné povinnosti ohledně nakládání s odpady. Původce je také
povinen předcházet vzniku odpadů.
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí - zařízení staveniště. Zde budou umístěny stavební
mechanizmy, sociální zázemí pro pracovníky, skladové zařízení apod. V maximální míře bude při výstavbě
využíváno sociální a prostorové zázemí stávajícího areálu. V obecné poloze lze konstatovat, že bude dodržen
princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou
voleny následující postupy:
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zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie a druhu odpadu;
dodržování technologické kázně při výstavbě - bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných hmot,
technologických kapalin apod.;
• v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění škody,
následně budou provedeny příslušné rozbory a navrženo řešení likvidace havárie;
• skladování pohonných hmot, olejů, apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy tak, aby
nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí;
• důsledná údržba a čištění zařízení stavenišť, čištění kol vozidel vyjíždějících z areálu staveniště,
kropení vozovek za účelem snížení prašnosti v okolí staveniště a na příjezdových komunikacích.
Použité obaly (jedná se o papír, eventuálně plastový obal) je třeba třídit a přednostně nabízet k jejich dalšímu
využití, popř. zajistit odstranění jednotlivých druhů odpadů. Nebezpečné odpady budou shromažďovány
odděleně. Bude vedena průběžná evidence vyprodukovaných odpadů a odpady budou předávány pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí.
Předpokládané vyprodukované druhy odpadu jsou v následující tabulce.
Tabulka č.15

KÓD

Odpady, které budou vznikat při výstavbě

NÁZEV

KATEGORIE

ZPŮSOB
NAKLÁDÁNÍ

08 01 12

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

13 02 05

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 01

O
N

odstraňování

17 01 01
17 01 02
17 02 01

Papírové a lepenkové obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Dřevo

odstraňování
recyklace
odstraňování
recyklace

O
O
O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

recyklace
recyklace
využití
recyklace
odstraňování
recyklace
odstraňování

08 01 11

15 02 02

N

odstraňování

O

17 03 02
17 04 05

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 02 04

N

odstraňování

O
O

odstraňování
využití
recyklace
odstraňování
využití
recyklace

Přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby, a vyčíslení množství bude provedeno v následujících
stupních projektové přípravy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby.
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů
• štěrk a kamenivo - přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro
potřeby dalších podnikatelských subjektů.
• beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. - separovatelný odpad využitelný k
recyklaci. Vznik při výstavbě. Beton, cihly - drcení - využití pro stavební aktivity, materiál např.
použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír - sběr. Dřevo - opětovné
použití, případně jako energetický zdroj - spalování.
• směsný komunální odpad - tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem
• nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. odpad kategorie N - nebezpečný - tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání na
skládky příslušné skupiny, případně spalování.
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• Po uvedení do provozu
Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku,
podle charakteru odpadů a jejich následného způsobu využití nebo odstranění.
V celém závodu bude zajištěno třídění odpadu dle katalogových čísel a jeho ukládání v souladu s platnými
zákony a předpisy. V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou
tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou tříděny podle charakteru
odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání (skládkování, spalování apod.).
Odpady charakteru N budou shromažďovány odděleně v uzavřených nádobách na zabezpečeném místě. Odpady
budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob a odtud budou průběžně
předávány oprávněné osobě k jejich převzetí k dalšímu nakládání.
Všechny odpady budou předávány jiným subjektům, které mají pro tuto činnost příslušné oprávnění. Smlouvy
budou předloženy při kolaudaci objektu.
Zvláštní pozornost bude věnována shromažďování nebezpečných odpadů, pro které budou ve shromaždištích
vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady,
zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady charakteru N budou vznikat převážně v podobě použitých zářivek
případně sorpčního materiálu, odpadních strojních a mazacích olejů (emulze). Tyto odpady budou odděleně
shromažďovány a zneškodňovány odborně způsobilou firmou.
Tabulka č.16

Odpady, které budou vznikat při provozu

KÓD ODPADU
NÁZEV DRUHU ODPADU
KATEGORIE
08 01 19N
08 01 20 O
08 01 99
13 05 02
15 01 01 O
15 01 02 O
15 01 03 O
15 02 02 N
16 06 01 N
16 09 03 N
20 01 21 N
20 03 01 O
20 03 03 O

Vysvětlivky:
- způsob nakládání:

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických
rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08
01 19
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z odlučovačů ropných látek
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly (palety)
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečistěné nebezpečnými látkami
Olověné akumulátory
Peroxidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

ZPŮSOB
NAKLÁDÁNÍ
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2

1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)
2 – odstranění (skládkování, spalování atd.)

Po dožití stavby by bylo možné všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít nebo
likvidovat – například vyvezení na skládku inertního materiálu, spálení, využití jako druhotné suroviny (železný
šrot apod.). Jednalo by se o odpady obdobného charakteru jako při výstavbě posuzovaného záměru.

B. III.4. Ostatní emise a rezidua
Hluk a vibrace
• Období výstavby
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém průběhu
výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Práce na výstavbě
posuzovaného záměru a tudíž i výpočty lze rozdělit zhruba do tří hlavních etap:
1. etapa – zemní práce
2. etapa – vlastní stavební práce
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3.

etapa – terénní a sadové úpravy, komunikace

Při výstavbě bude užita řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu
šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava sutě, stavebních materiálů) a bodové (např.
rypadlo, elektrické ruční nářadí, silniční válec, jeřáby, apod.).
Pozn.. Je zde také nutné upozornit, že stroje a zařízení nejsou v chodu po celou pracovní dobu, doba jejich běhu
popř. provozu tvoří pouze část pracovní doby.
Vzhledem k tomu, že lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během bouracích a stavebních a dokončovacích
prací mění a jejich vzdálenost od chráněné zástavby není konstantní, byl pro výpočet a hodnocení hluku ze
stavební činnosti zvolen teoretický výpočetní bod:
V1 - vzdálenost 30 m … minimální vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště k nejbližší hlukově
chráněné zástavbě (RVB 9 a 11).
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jednotlivé stroje navržené pro tyto etapy. Dále je uvedena vypočtená
ekvivalentní hladina akustického tlaku A od jednotlivých zdrojů v minimální a střední vzdálenosti možné
lokalizace stroje od nejbližší stávající obytné zástavby vypočtená z doby používání stroje a celkové doby
pracovní doby na staveništi. Dopravní napojení obsluhy staveniště je po stávající komunikační síti.
Tabulka č.17

Použité stroje – zemní práce (I. etapa)

Typ stroje

Počet

Akustické parametry
LpA,XX

Dozér
Kolový nakládací a vykl. stroj
Rypadlo (kolové nebo pásové)
Hutní a vibrační válec
Nákladní automobil

1
1
1
1
4/hod

LpA,5 = 82 dB
LpA,5 = 76 dB
LpA,5 = 74 dB
LpA,5 = 79 dB

Tabulka č.18

LAeq, 14hod
ve 30 m

66,4
58,4
60,4
63,4

Použité stroje – vlastní stavební práce (II. etapa)

Typ stroje

Počet

Akustické parametry
LpA,XX

Jeřáb
Elektrická řetězová pila
Smykem řízený nakladač
Stavební míchačka
Vibrátor betonové směsi
Čerpadlo betonové směsi
Nákladní automobil

1
1
1
1
1
1
4/hod

LpA,5 = 65 dB
LpA,5 = 73 dB
LpA,5 = 73 dB
LpA,5 = 64 dB
LpA,1 = 65 dB
LpA,5 = 80 dB

Tabulka č.19

Průměrná doba
nasazení stroje
za směnu
(hod / min)
8 / 480
8 / 480
8 / 480
4 / 240
LAeq,7,5 = 53,5 dB

Průměrná doba
nasazení stroje
za směnu
(hod / min)
8 /480
8 / 480
2 / 120
4 / 240
8 / 480
LAeq,7,5 = 53,5 dB

LAeq, 14hod
Ve 30 m

49,4
57,4
57,4
48,4
50,4
64,4

Použité stroje – terénní a sadové úpravy, komunikace (III. etapa)

Typ stroje

Počet

Akustické parametry
LpA,XX

Kolový nakládací a vykl. stroj
Finišer
Silniční válec
Nákladní automobil

1
1
1
2/hod

LpA,5 = 76 dB
LpA,5 = 76 dB
LpA,5 = 65 dB

Průměrná doba
nasazení stroje
za směnu
(hod / min)
8 / 480
8 / 480
4 / 240
LAeq,7,5 = 50,5 dB

LAeq, 14hod
ve 30 m

63,4
62,4
59,4

Legenda:
LpA,1
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od stroje [dB],
LpA,5
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB]
LAeq,14hod - je ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení v časovém
intervalu pracovní doby T (v tomto případě od 700 – 2100 hodin, tj. 840 minut) [dB].
• Po uvedení do provozu
Z důvodu možnosti posouzení hlukové úrovně ve venkovním prostoru bylo zadáno 26 referenčních výpočtových
bodů shodných v současném stavu i v návrhu. Charakteristiku a lokalizaci těchto bodů dokladuje následující
tabulka, graficky jsou prezentovány v přílohové části v hlukové studii.
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Tabulka č.20
RVB

Charakteristika výpočtových bodů

Výška nad
terénem

Popis

Poznámka

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

objekt občanské vybavenosti

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

bytový dům

chráněný venkovní prostor stavby

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

bytový dům

chráněný venkovní prostor stavby

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 13.01 Profi13X (č. licence 5228), který
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku
v území. Výsledky uvádí následující tabulky.
Tabulka č.21

Hodnoty LA eq (dB) ve výpočtových bodech - den

RVB

Výška
nad
terénem
(m)

Popis

St. stav
2019

Zákaz
vjezdu
NA 2019

2025 bez
záměru

2025 se
záměrem

2025 se
záměrem
a clonou

2000 stará
zátěž

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

57,1

56

56,1

56,5

56,4

60,1

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

61,5

60,2

60,3

60,5

60,5

64,4

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

43,5

42,8

42,9

45,3

43,1

46,9

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

36,3

35,3

35,3

36,1

36,1

39,4

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

50,5

49,7

49,8

51,7

49,3

53,8

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

48,8

48,4

48,5

51,4

48,1

52,3

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

54,3

54,2

54,3

56,5

52,4

58

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

50,6

50,4

50,5

53,7

51

54,3

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

56,4

56,4

56,5

58,4

58,4

60,2

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

49,8

49,7

49,8

51,8

51,1

53,5

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

55,9

55,9

56

58

57,9

59,7

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

52,9

52,9

53

53,8

53,8

56,7

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

57

57

57

58,1

58,1

60,7
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14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

53

52,9

53

53,9

53,9

56,7

15+

3.0

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

48,6

48,6

48,7

49,6

49,6

52,4

Zlatá 1964/18 - západ

48

48

48,1

48,9

48,9

51,8

17+

3.0

18+

3.0

Březová 2168/11 - sever

51,2

51,2

51,3

51,4

51,4

55

Zlatá 1964/41 - sever

47,8

47,8

47,9

48,2

48,2

51,6

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

53,3

53,3

53,4

53,4

53,4

57,1

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

53,9

53,9

54,2

55,4

55,4

57,9

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

47,9

47,9

48,3

49,6

49,6

51,9

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

51,3

51,3

51,4

52,8

52,8

55

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

58

56,8

56,9

57,1

57,1

61

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

54,9

53,8

53,9

54,1

54,1

58

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

58,5

57,2

57,3

57,5

57,5

61,4

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

60,6

59,4

59,4

59,6

59,6

63,5

V roce 2019 ovlivňuje hlukovou hladinu zejména doprava na přilehlých ulicích a křižovatkách, především
v okolí Ašské ulice. Ve dne jsou dosahovány v těsné blízkosti uliční sítě hodnoty vyšší než 60 dB (referenční
výpočtový bod 26). U dalších objektů jsou v referenčních bodech dosahovány hodnoty nad 50 dB(A).
Referenční body umístěné ve větší vzdálenosti od hlavních komunikací nebo na odvrácené straně domů jsou
hlukem z dopravy exponovány méně.
Obdobná situace je i v nočních hodinách (průměrně o 10 dB nižší).
Tabulka č.22

Hodnoty LA eq (dB) ve výpočtových bodech - noc

RVB

Popis

Výška nad
terénem (m)

St. stav
2019

Zákaz
vjezdu
NA 2019

2025 bez
záměru

2025 se
záměrem

2025 se
záměrem
a clonou

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

50,2

48,1

48,2

48,7

48,5

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

54,6

52,3

52,4

52,5

52,5

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

36,3

34,9

35

38,3

36,4

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

29,4

27,4

27,5

28,4

28,4

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

43,4

41,8

41,9

44,5

42,1

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

41,4

40,4

40,5

45

42,5

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

46,1

46

46,2

49,2

45,7

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

42,7

42,3

42,4

47,1

45

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

48,2

48,2

48,3

49,8

50,3

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

41,8

41,6

41,7

44,3

43,5

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

47,7

47,7

47,8

49,9

49,9

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

44,7

44,7

44,8

45,7

45,7

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

48,7

48,7

48,8

49,7

50,1

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

44,7

44,7

44,9

45,9

45,9

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

40,4

40,4

40,5

42,2

42,2

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

39,7

39,7

39,8

41,4

41,4

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

43

43

43,1

43,5

43,5

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

38,9

38,9

39

40

40,1

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

45,1

45,1

45,2

45,2

45,2

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

46,1

46,1

46,3

46,3

46,3

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

40,3

40,2

40,4

40,5

40,5

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

42,1

42,1

42,2

43,7

43,7

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

51,2

48,9

49

49,2

49,2

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

48,1

46

46

46,2

46,2

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

51,6

49,3

49,4

49,5

49,5

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

53,8

51,5

51,5

51,6

51,6
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Radioaktivní a ostatní záření
• Období výstavby
Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo významné vibrace o hodnotách a
frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany veřejného zdraví
nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.
• Po uvedení do provozu
V období provozu nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření. S radioaktivními
odpady nebude nakládáno.

Případná předpokládaná rezidua
• Období výstavby
V rámci výstavby posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí látek.
Výstavba záměru neprodukuje zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích, látek,
pokud budou dodrženy podmínky, které toto oznámení navrhuje.
• Po uvedení do provozu
V rámci provozu posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí (zbytky
obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích) látek.

Možná rizika
• Období výstavby
Rizika havárií spojená s výstavbou jsou minimální. Při respektování základních pravidel při manipulaci s
ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického stavu vozidel a mechanizmů používaných
na staveništi a skladování rizikových materiálů včetně odpadů, lze rizika považovat za nevýznamná.
• Po uvedení do provozu
K rizikům provozu patří možný vznik havárií, mezi které lze zařadit především:
• únik ropných a dalších závadných látek
• požár,
• porucha odlučovače ropných látek
• přerušení dodávek energií
• poruchy zařízení.
Únik ropných a dalších závadných látek
Závadné látky jsou takové látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zákon č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). Předpokládat lze úniky ropných látek z dopravních
prostředků.
Eliminaci potenciálních vlivů bude zajišťovat vlastní stavba dodržení všech zákonných a ustanovení a norem a
dodržování provozního a havarijního plánu. Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím
sorpčních prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí
být v co nejkratším časovém horizontu uvedena do původního stavu.
Požár
Při požárech zpravidla dochází ke vzniku nebezpečných zplodin s obsahem toxických látek poškozujících zdraví.
Záměr je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Požární hlediska a
opatření budou řešena v požární zprávě, která bude v dalších stupních přípravy stavby doložen orgánům státní
správy. Bude zřízena požární nádrž či požární hydrant dle rozhodnutí orgánů státní správy v dalším stupni
přípravy stavby.
Porucha odlučovače ropných látek
Porucha může nastat zanedbanou údržbou, zejména sorpčního filtru, tato havárie je však málo pravděpodobná.
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Poruchy zařízení
Poruchu zařízení lze očekávat pouze v případě porušení provozuschopnosti vzduchotechnických a chladících
zařízení. Při včasné opravě nejsou očekávány žádné významné vlivy z hlediska životního prostředí. Servis a
opravy jsou zajišťovány prostřednictvím specializovaných subjektů.
Preventivní opatření
Základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií):
• Periodické školení a seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy a provozní dokumentací, revize,
dodržování opatření stanovených bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy, kontrola
technického stavu strojů a zařízení a odstraňování případných závad.
• Zpracování provozního řádu, jeho pravidelná aktualizace a dodržování zaměstnanci.
• Zpracování havarijního plánu a seznámení zaměstnanců s případnými postupy.
• Důsledné dodržování technologického postupu.
• Dodržování plánů oprav a údržby strojního zařízení, mazacích řádů, prohlídky strojů a zařízení v
termínech podle provozní dokumentace.
• Dodržování termínů revize vyhrazených technických zařízení.
• Dodržování předpisů při činnosti s ropnými látkami a hořlavinami, ostatními nebezpečnými látkami a
odpady.
• Kontrola příchodu a odchodu pracovníků z pracoviště, kontroly na požití alkoholických nápojů a
omamných látek.
Následná opatření
V případě úniku látek škodlivých vodám (pohonné hmoty, kontaminované a dekontaminované ropné látky,
chemikálie) je nutno urychleně všemi dostupnými prostředky na pracovišti zamezit jejich dalšímu úniku, v
nejvyšší možné míře je zachytit a shromáždit a zajistit jejich odpovídající odstranění.
Provedení následných sanačních opatření bude odpovídat charakteru a rozsahu potenciální havárie.
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna opatření, aby k podobné
situaci již nemohlo následně docházet. Získané zkušenosti a navržená opatření budou zapracována do
příslušných havarijních plánů.

B.III.5. Doplňující údaje
Zásahy do krajiny
IO-21 Příprava území a HTÚ
Příprava území
Před zahájením výstavby bude provedeno vyčištění staveniště. Dojde k odstranění dřevin, které se nacházejí na
ploše řešeného území. Území staveniště je obdělávané pole, v jehož ploše rostou tři jednotlivé listnaté stromy.
Dalších mnoho vzrostlých listnatých stromů roste podél přilehlých komunikací. Stromy jsou v těsné blízkosti
hranic dotčených parcel.
Pro stavbu musí být zlikvidovány čtyři stromy, v místě budoucího vjezdu do areálu komerční zóny. Tento vjezd
bude sloužit i jako vjezd na staveniště při výstavbě areálu Komerční zóny Cheb.
Veškeré volné plochy mezi halami a komunikacemi resp. manipulačními plochami se ohumusují a zatravní.
Stejné úpravy se provedou na dopravních ostrůvcích.
Před zahájením výstavby bude provedeno vyčištění staveniště, likvidace náletových porostů a odstranění travin.
Dále se provede sejmutí ornice v rozsahu budoucí zástavby. Část vytěžené ornice bude umístěna na meziskládku
a při dokončení stavby bude použita na úpravu volných ploch pro konečné terénní úpravy, jako základ jejich
ozelenění. Přebytečná ornice bude odvezena a využita pro rekultivační účely.
Po sejmutí ornice budou následovat hrubé terénní úpravy.
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Konečné terénní úpravy jsou navrženy na plochách, které nebyly zastavěny. Na upravený terén se rozprostře
ornice v tl.200 mm, pro tento účel deponovaná na meziskládce a založí se trávníky parkového charakteru
výsevem travní semene. Trávníky budou po předání investorovi zapěstovány (kosení, plení, zalévání, hnojení a
mulčování).
Na vhodných místech budou vysázeny stromy (120 ks) a keře (550ks) odolné pro oblast typické druhy, přičemž
je vhodné použít zahradnických výpěstků z kontejnerů. Nezbytná je následná dlouhodobá sadařská péče o tuto
výsadbu. při výsadbě je nutné brát na zřetel ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN 22 kV, pod
které je možné vysazovat pouze omezené množství dřevin a to pouze křoviny a zakrslé formy stromů. Podrobný
popis druhů a počtu jednotlivých dřevin bude součástí dalšího projektového stupně. Toto oznámení doporučuje
využít stromy vzrostlejší a rychle rostoucí.
IO-41 Konečné terénní a sadové úpravy
Konečné terénní úpravy jsou navrženy na plochách, které nebyly zastavěny. Na upravený terén se rozprostře
ornice v tl. 250 mm, pro tento účel deponovaná na meziskládce na staveništi a založí se trávníky parkového
charakteru výsevem travní semene. Trávníky budou po předání investorovi zapěstovány (kosení, plení, zalévání,
hnojení a mulčování).
Na vhodných místech budou vysázeny stromy (120 ks) a keře (550ks) odolné pro oblast typické druhy, přičemž
je vhodné použít zahradnických výpěstků z kontejnerů.
Celková výměra

28 305 m2

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.l. Přehled
nejvýznamnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Kvalita ovzduší v širším okolí řešeného území je nejvíce ovlivňována energetickými a chemickými centry,
soustředěnými především v okrese Sokolov, zvyšující se automobilovou dopravou a lokálně i místními malými
zdroji znečištění ovzduší. Z hlediska imisní situace lze však v průběhu posledních deseti let sledovat klesající
trend ve znečištění ovzduší SO2, NOx. Příčiny poklesu koncentrací obou škodlivin v posledních letech vyplývají
především ze souběhu velmi příznivých meteorologických a rozptylových podmínek, zejména v zimních
měsících, poklesu celkových emisí SO2 a tuhých látek a účinnosti přímých opatření k ochraně životního
prostředí.
Řešené území náleží do povodí Ohře. Z hlediska jakosti vod lze sledovat zlepšení – v současné době byla voda
zařazena do II. třídy jakosti. Proti minulým rokům se výrazněji zlepšil ukazatel mikrobiologického a
biologického znečištění.
Životní prostředí této části Karlovarského kraje je zatěžováno dvěma parametry hluku: intenzitou (nadměrný
hluk) a rušivostí (vnímání hluku člověkem). Největším problémem v současné době je hluk z pozemní dopravy.
Nejcennější krajinné prvky jsou vázány na nivní polohu řeky Ohře. Kromě jiného jsou tyto prvky chráněny i
územním systémem ekologické stability, který vymezuje minimální rozsah ochrany ekosystémů pro fungování
krajinotvorných procesů.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v
dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
záměrem ovlivněny
Níže v textu je čerpáno z dokumentu "Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji za rok 2015".
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Emise všech znečišťujících látek v Karlovarském kraji v období 2000-2015 sice kolísaly, celkově však poklesly
až na hodnotu 34,2 tis. t v roce 2015. Nejvýznamnější pokles zaznamenaly emise SO2, které se snížily o 52,1 %,
a emise TZL s poklesem o 51,6 %. Na celkových emisích znečišťujících látek v Karlovarském kraji se v roce
2015 největší měrou podílely emise CO a emise VOC, které v případě emisí CO pocházejí především z lokálního
vytápění domácností (67,7 %), v případě VOC z používání a výroby organických rozpouštědel (67,4 %). Mezi
další sledované emise patří emise NOx, které jsou produkovány zejména zdroji na výrobu elektřiny a tepla (72,9
%). Emise NH3 vznikají zejména z činností souvisejících s chovem hospodářských zvířat (96,7 %). V případě
emisí SO2 byly v Karlovarském kraji hlavním producentem velké zdroje znečišťování zaměřené na výrobu
elektřiny a tepla (95,0 %). Emise TZL pocházejí nejvíce z vytápění domácností (67,7 %).
Kvalita ovzduší v Karlovarském kraji je dlouhodobě ovlivňována zejména vývojem v sektoru silniční dopravy a
lokálního vytápění v kombinaci s aktuálními meteorologickými a rozptylovými podmínkami.
Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší v Karlovarském kraji udává mapa oblastí s překročením imisních limitů
včetně zahrnutí přízemního ozonu. Dle tohoto vymezení došlo v roce 2015 na celkem 71,2 % území kraje k
překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku. Situaci v roce 2015 negativně ovlivnilo
mimořádně teplé léto, během kterého převládaly příznivé podmínky pro tvorbu přízemního ozonu. Bez zahrnutí
přízemního ozonu se v roce 2015 jednalo jen o 0,1 % území a meziročně tak došlo pouze k mírnému nárůstu,
neboť imisní limity bez zahrnutí přízemního ozonu nebyly v roce 2014 překročeny.
Ve vodních tocích Karlovarského kraje byla ve dvouletém období 2014-2015 voda hodnocena většinou v I.-III.
třídě jakosti, pouze na krátkém úseku Střely byla dosažena IV. kategorie jakosti, tzn. voda silně znečištěná.
Oproti předchozímu dvouletí 2013-2014, kdy byla jako znečištěná voda (III. třída jakosti) vyhodnocena pouze na
toku Ohře pod Karlovými Vary, je patrný posun velké části toků směrem k nižší třídě jakosti.
Na území Karlovarského kraje v roce 2015 reprezentovala velkoplošná zvláště chráněná území CHKO
Slavkovský les. V roce 2015 došlo k meziročnímu nárůstu počtu maloplošných zvláště chráněných území ze 72
na 76 o celkové rozloze 4 576 ha (o 413 ha více než v roce 2014). Mezi tato území patřilo 7 národních přírodních
památek (bez meziroční změny), 5 národních přírodních rezervací (bez meziroční změny), 34 přírodních
památek (30 v roce 2014) a 30 přírodních rezervací (bez meziroční změny). V roce 2015 probíhala v kraji
realizace programů na záchranu ohrožených živočišných druhů, vyskytujících se na území kraje. Jednalo se o
sysla obecného, perlorodku říční a užovku stromovou. Dále byly realizovány záchranné programy - programy
péče o bobra evropského a vydru říční.
V rámci soustavy Natura 2000 byly v Karlovarském kraji v roce 2015 evidovány 2 ptačí oblasti (Doupovské
hory a Novodomské rašeliniště - Kovářská), které zasahovaly na území kraje jen částečně a zaujímaly zde plochu
48 290 ha, tj. 14,6 % z jeho celkové rozlohy. Dále se v kraji nacházelo, nebo do něj zasahovalo, 53 evropsky
významných lokalit. Na území kraje zaujímaly plochu 59 357 ha, tj. 17,9 % z jeho celkové rozlohy. Jelikož se
ptačí oblasti a evropsky významné lokality mohou částečně překrývat, byl celkový podíl soustavy Natura 2000
na rozloze kraje 20,9 % (69 341 ha).
V roce 2015 činila celková porostní plocha lesů v Karlovarském kraji 140 530 ha, tj. 42,4 % z jeho celkové
rozlohy. Jedná se o kraj s druhou nejvyšší lesnatostí v ČR. Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinu v lesích
kraje v roce 2015 představovaly porosty ve věku 41-60 let, přičemž průměrný věk listnatých dřevin byl 53 let a
jehličnanů 67 let. Hospodářské lesy s primární produkční funkcí zaujímaly 48,3 %, lesy zvláštního určení 49,6 %
a lesy ochranné 2,1 % z celkové porostní plochy. Nejvíce zastoupenou skupinu jehličnanů tvoří smrky, které v
roce 2015 zaujímaly 67,9 % celkového lesního porostu. Ty byly v minulosti intenzivně vysazovány v rámci
monokultur, a to často i na nevhodných místech, což vedlo k chřadnutí lesů v důsledku degradace lesních půd a
nízké obranyschopnosti proti škůdcům. Podíl listnatých stromů činil v roce 2015 pouze 17,7 %, je však možné
pozorovat mírný trend postupného přibližování doporučenému stavu s vyšším zastoupením listnatých dřevin, a
to i navzdory přetrvávajícímu vyššímu podílu jehličnanů v rámci lesní obnovy (68,5 %). Vzhledem k jejich
významnému zastoupení dominovaly jehličnany i v rámci těžeb (94,2 % z celkově vykáceného lesního porostu).
V Karlovarském kraji je vzhledem k jeho okrajové poloze mimo hlavní tranzitní trasy silniční dopravy a
struktuře osídlení produkováno nejméně emisí z dopravy ze všech krajů v ČR, což se odráží i na malém podílu
dopravy na celkovém znečišťování ovzduší. Měrné emise NOx z dopravy na jednotku plochy v roce 2015
dosáhly 0,27 t.km-2, což je druhá nejnižší hodnota v ČR (po Jihočeském kraji), podíl kraje na celkových emisích
jednotlivých látek z dopravy v ČR se pohybuje okolo 2 %. Nejvýznamnějším zdrojem emisí NOx, VOC a
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suspendovaných částic z dopravy v kraji je nákladní silniční doprava, u emisí skleníkových plynů a CO - shodně
jako v ostatních krajích - individuální automobilová doprava.
Trend emisí znečišťujících látek z dopravy v kraji byl v období 2000-2015 s výjimkou jeho úvodu klesající,
pokles je spojen zejména s modernizací vozového parku. V závěru období došlo k zmírnění poklesového trendu
emisí sledovaných znečišťujících látek. Proti poklesu emisní náročnosti vozového parku působil růst výkonů
osobní i nákladní dopravy v kraji, který se projevil na zvýraznění růstu emisí skleníkových plynů z dopravy,
emise CO2 v roce 2015 meziročně narostly o 4,1 %.
Celodenní hlukovou zátěží z hlavních silnic nad 50 dB je v Karlovarském kraji zasaženo 16,7 % obyvatel, z toho
hladinám hluku nad mezní hodnoty je exponováno 3,7 tis. osob, tj. 1,2 % obyvatel kraje, 350 obytných objektů a
1 školské zařízení.
Významněji jsou hlukem ze silniční dopravy v kraji zasaženy obce ležící na silnici I/6 (D6), v Chebu je tak
celodenně exponováno hluku nad mezní hodnotu 3,3 % obyvatel, v Karlových Varech 2,4 % obyvatel. Mimo
větší města má značnou hlukovou zátěž obec Velká Hleďsebe ležící na obchvatu Mariánských Lázní na silnici
I/21, kde je celodenně hluku nad mezní hodnotu exponováno 9,5 % obyvatel. Hluková zátěž z železnic v kraji
kvůli nízké intenzitě provozu není významná.

C.2.1.Ovzduší
Klimatologická data
Území leží v mírně teplé oblasti MT 4 (QUITT 1971) - je pro ni charakteristické mírně suché krátké léto a krátká
přechodné období s mírným jarem a podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá, s krátkým
trváním sněhové pokrývky. Charakteristika je uvedena níže v tabulce.
Tabulka č.23
Charakteristika klimatické oblasti MT4
KLIMATICKÁ OBLAST
Rajon
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MÍRNĚ TEPLÁ
MT4
20 - 30
140 – 160
110 - 130
40 – 50
-2°C - -3°C
16°C – 17°C
6°C – 7°C
6°C – 7°C
110 - 120
350 - 450 mm
250 - 300 mm
60 – 80
150 - 160
40 - 50

V místě stavby se odhaduje s ohledem ke konfiguraci terénu následující větrná růžice.
Tabulka č.24
Rychlost větru

1,7
5,0
11,0
Součet

Celková větrná růžice
N

NE

E

4,68
3,15
0,07
7,90

7,05
4,28
0,06
11,39

3,76
2,65
0,09
6,50
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SE

3,09
1,45
0,06
4,60

Směr větru
S
SW

3,12
2,17
0,12
5,41

10,80
13,38
1,20
25,38

W

5,14
6,49
0,86
12,49

NW

5,43
4,08
0,19
9,70

CALM

16,63

Suma

59,70
37,65
2,65
100,00

16,63
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Kvalita ovzduší
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se stávající imisní situace hodnotí podle mapy úrovně
znečištění konstruované v síti 1 x 1 km, publikované ČHMÚ. Tato mapa obsahuje v každém čtverci hodnotu
klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující látky, které mají stanoven
roční imisní limit. Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále 36. nejvyšší denní imise PM10 a maximální denní
imise SO2. V současné době je zveřejněna mapa průměrů z období 2014 – 2018. Na následujícím obrázku jsou
zobrazeny červeně ohraničené čtverce č. 311554 a 312554, na jejichž území leží zájmové pozemky. Na obrázku
jsou také hodnoty pozaďových imisních koncentrací sledovaných škodlivin v tomto čtverci v průměru za
posledních 5 zpracovaných let.
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V rámci mapy úrovně znečištění není řešena krátkodobá imisní koncentrace oxidu dusičitého. Pro zhodnocení
tohoto ukazatele imisního pozadí v řešeném území lze využít dále výsledky imisních měření na stanicích
imisního monitoringu. Maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého byly v posledním zveřejněném
roce 2018 sledovány na 94 imisních stanicích v České republice. Hodinová maxima se na těchto stanicích
pohybovala v tomto roce v rozmezí 27,5 µg/m3 (na imisní stanici Polom v okrese Rychnov nad Kněžnou) až
192,8 µg/m3 (na imisní stanici Praha 5 Smíchov). Imisní limit pro hodinové maximum NO2 je stanoven ve výši
200 µg/m3 s tím, že pro plnění imisního limitu je postačující, když hodnotu imisního limitu plní 19. nejvyšší
hodinová imise v roce. Hodinové maximum převyšující 200 µg/m3 tak nebylo naměřeno v roce 2018 ani na
jedné imisní stanici a imisní limit tak byl v roce 2018 plněn na všech imisních stanicích v České republice.
V Karlovarském kraji jsou zjišťována hodinová maxima NO2 především na imisních stanicích na Sokolovsku,
kde se pohybovaly v posledních letech v rozmezí 50 až 92 µg/m3. Do roku 2012 byly maximální hodinové
koncentrace NO2 měřeny také na imisní stanici v Karlových Varech, kde byly zjištěny koncentrace na úrovni
110 až 130 µg/m3. V řešené lokalitě lze očekávat obdobné hodnoty pod 130 µg/m3.
V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší hodnoty koncentrací posuzovaných škodlivin v imisním pozadí a
jejich srovnání s hodnotami příslušných imisních limitů stanovených v příloze 1 k zákonu 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší.
Tabulka č.25
Škodlivina

NO2 (µg/m3)

Hodnoty imisního pozadí a jejich porovnání s hodnotami imisních limitů dle zákona
Doba průměrování
Imisní pozadí
Imisní
Podíl
2014- 2018
limit
imisního limitu
(%)
Max. hodinová imise
pod 130 (odhad)
200
19. nejvyšší hodinová imise

Pod 100

200

pod 50

11,6

40

29,0

-

-

-

36. nejvyšší denní imise

32,3

50

64,6

Průměrná roční imise

18,5

40

46,3

Průměrná roční imise

14,1

25

56,4

Průměrná roční imise

0,9

5

18,0

Průměrná roční imise

0,6

1

60,0

Průměrná roční imise
3

PM10 (µg/m )

Max. denní imise

3

PM2,5 (µg/m )
3

Benzen (µg/m )
3

BaP (ng/m )

Z tabulky vyplývá, že v řešené lokalitě jsou imisní limity pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého,
suspendovaných částic frakce PM10 i PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu bezpečně plněny. Také maximální
hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého a maximální denní koncentrace částic PM10 jsou pod hodnotami
příslušných imisních limitů.

C.2.2.Voda
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu stupně IIA přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Františkovy Lázně a v CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, mimo ochranná pásma zdrojů podzemní nebo
povrchové vody využívaných jako zdroj pitné vody.

Povrchové vody
Lokalita náleží do povodí řeky Ohře, do dílčího povodí Ohře od Zelenohorského potoka po Slatinný potok, č.h.p.
1-13-01-0140. Je odvodňována prostřednictvím bezejmenné vodoteče a Chlumeckého potoka, které protékají ve
vzdálenosti cca 500-600 m sz.-s. od lokality. Chlumečský potok je pravostranným přítokem Střížovského
potoka. Mimo výše uvedené vodoteče s otevřeným korytem, přechází přes severozápadní okraj zájmového území
zatrubněná vodoteč PBP Střížovského potoka od Chebu (ID 10226876), která odvádí vody ze svého okolí do
Střížovského potoka. Její soutok se Střížovským potokem představuje lokální erozní bázi na kótě cca 437 m n.m.

Podzemní vody
Lokalita náleží k hydrogeologickému rajónu základní vrstvy 2110 Chebská pánev, k útvaru podzemní vody
21100 Chebská pánev.
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Terciérní chebská pánev představuje z hydrogeologického hlediska soubor kolektorových a izolátorových poloh.
Nejvýznamnější zvodnění je vázáno na vildštejnské souvrství a souvrství uhelné sloje. Cyprisové souvrství je z
regionálního hlediska považováno za izolátor, tvoří artészký strop sedimentům v jeho podloží. Lokálně však
bývá zvodnělé, jsou v něm vyvinuty plošně a kapacitně omezené zvodně s napjatou hladinou. Podloží
cyprisového souvrství je tvořeno sedimenty starosedelského souvrství, které má velmi proměnlivé složení,
mocnost i charakter zvodnění. Nadloží cyprisového souvrství je budováno vildštejnským souvrstvím a
kvartérními sedimenty. Sedimentace vilštějnského souvrství je značně chaotická, její laterální i faciální
proměnlivost podmiňuje i změny v propustnosti. Zvodeň vázaná na sedimenty vildštejnského souvrství má
střední až slabou, převážně průlinovou propustnost, generelně s volnou hladinou. Koeficient filtrace se pohybuje
v řádech kf= n.10-4 - n.10-6 m.s-1. Místy se rozpadá na dva obzory, oddělené polohou méně propustných jílů.
Spodní obzor pak mívá hladinu artézsky napjatou. Na sedimenty vildštejnského souvrství bývají lokálně vázány
akumulace plynu vystupujícího z podloží pánve. Kvartérní sedimenty mají obdobné hydraulické parametry jako
sedimenty vildštejnského souvrství. Mnohde vytváří kvartérní sedimenty a sedimenty vildštejnského souvrství
jednotný kolektor.
Podloží pánve i pánevní sedimenty jsou značně tektonicky porušené. Po hlubinných zlomech dochází k výstupu
juvenilních plynů (převážně CO2) a mineralizovaných vod do kolektorů pánve. Soustředěnou výstupní cestu
vysoce mineralizovaných vod z pánevního podloží tvoří zřejmě styková plocha žula - krystalinikum v místech
jejího křížení s tektonikou. Minerální vody jsou postupně ředěny vodami prostými. Vývěry minerálních vod pak
mají značně variabilní chemické složení i obsah CO2. Lokálně existují v ploše pánve i vývěry samotného CO2.
Prosté podzemní vody v širším okolí zájmového území jsou převážně slabě kyselé až slabě zásadité, Ca-HCO3
nebo Ca-SO4 chemického typu s mineralizací do 300-500 mg/l, mnohde se zvýšeným obsahem železa a
manganu (Kolářová, Hrkal 1986). V sondách S1 až S3 nebyla podzemní voda zastižena. Podzemní voda
zastižená archivním vrtem CH-1 byla prostá, s mineralizací cca 280 mg/l (vodivost 35,8 mS/m), pravděpodobně
Ca-HCO3 chemického typu, s obsahem volného rozpuštěného CO2 128,5 mg/l (titračně). Hodnotu volného
rozpuštěného CO2 lze považovat za normální stav v prostých podzemních vodách.
V souladu se závazným stanoviskem ČIL byl v kopaných sondách měřen obsah CO2 v půdním vzduchu. Obsah
CO2 byl nízký, do 0,6 obj%.

Pramenné oblasti
Řešené území není součástí pramenné oblasti.

C.2.3.Půda
Posuzovaný záměr se realizuje na zemědělské půdě.
Pedogenese je ovlivněna především horninovým substrátem a klimatem a modifikována reliéfem terénu a
expozicí. Trofnost půd vychází téměř výhradně ze složení matečných hornin a umístění plochy v terénu.
Vrcholové konvexní lokality jsou ochuzovány (půdní ron, humus, roztoky živin), úpatí svahů, spočinky a
naplavené půdy pak adekvátně obohacovány, když ve středních částech svahů jsou oba tyto procesy vyrovnané.
Zemědělský půdní fond v řešeném území je možno z hlediska kvality půd a z hlediska agronomickoekologického charakterizovat bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ). BPEJ byly vyčleněny na
základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu, morfogenetických vlastností půd, charakteristických
půdotvorných substrátů a jejich skupin, svažitosti pozemků, jejich expozice ke světovým stranám, skeletovitosti
a hloubky půdního profilu. V okolí posuzovaného záměru se nachází následující bonitované půdně ekologické
jednotky: 5.47.10, doplňkově pak 5.47.12 a 5.47.02.
Vysvětlivky:
1. číslo
2.+ 3. číslo
4. číslo
5. číslo

- klimatický region,
- hlavní půdní jednotka,
- svažitost pozemku a jeho orientace vůči světovým
- hloubka a skeletovitost půdního profilu.

stranám,

5.47.10 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách,
středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
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Pro trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu byl MŽP , odborem výkonu státní správy IV vydáno
závazné stanovisko - souhlas - dne 22.7.2019 pod č.j.: MZP/2019/530/149 (Sp. zn.:ENV/2019/82104), který je
přiložen v přílohové části oznámení. Podmínky byly v projektové dokumentaci splněny.
Výše uvedené BPEJ patří do třídy ochrany zemědělské půdy III a IV.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití pro event. výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické podmínky
Soustava:
Podsoustava:
Celek:
Okrsek:

Krušnohorská
Podkrušnohorská
Chebská pánev
Chebská pánev

Chebská pánev je tektonická sníženina, nesouměrná příkopová propadlina paleogenního zarovnaného povrchu (s
mocným fosilními zvětralinami), vyplněná miocenními písky.

Pro stavbu byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum včetně měření radonu
(Ing.Jana Fulková, Karlovy Vary, červen 2017).

Geologické podmínky
Zájmové území leží na jihozápadním okraji Chebské pánve. Chebská pánev je součástí podkrušnohorské
příkopové propadliny. Je její nejzápadnější a současně i nejmladší částí s vývojem probíhajícím až do pliocénu.
Hlavní tektonický směr podkrušnohorských pánví JZ-SV (směr krušnohorský) je zde částečně potlačen na úkor
téměř kolmého mladšího systému mariánskolázeňského (SSZ-JJV). Pánevní břeh a podloží jsou tvořeny
smrčinským granitovým masivem variského stáří v západní a krystalickými břidlicemi v severní, jižní a
východní části.
Počátek pánevní sedimentace je datován do svrchního eocénu až spodního oligocénu, kdy v depresích
krystalinika vzniklo starosedelské souvrství. To je spolu s následujícím souvrstvím novosedelským (ve smyslu
SHRBENÉHO et al. 1994) tvořeno litologicky značně proměnlivými sedimenty, převážně písky různě
jílovitými, až písčitými jíly, místy druhotně zpevněnými do pískovců až křemenců, místy s obsahem uhelné
hmoty.
Relikty těchto souvrství jsou zachovány především v depresích fosilního povrchu. Ke druhé, miocenní,
sedimentační etapě náleží souvrství sokolovské. To sestává z tzv. jílovitopísčitých vrstev (jíly a písky),
slojového pásma (hnědouhelná sloj, v neproduktivní části uhelné jíly, kaolinické jíly a písky) a cyprisových
vrstev (jílovce s polohami jílů a písčito-slídnatou příměsí), které jsou výrazně rozšířeny prakticky v celé pánevní
ploše. Po delším hiátu sedimentovalo v pliocénu vildštejnské souvrství, které se vyskytuje v mocnostech až 3050 m. Je děleno na vonšovské a novoveské vrstvy, často oddělené polohou tmavých jílů a písků, tzv. sérií Nero.
Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny hlínami, písky a hojnými štěrky, často poměrně velkých mocností
dosahujících 10 m a více.

Přírodní zdroje
Lokalita výstavby je součástí Chráněného ložiskového území 08170000 - Tisová I. (Stopové a vzácné prvky
germanium - Uhlí hnědé), je součástí výhradního ložiska 3081700 Tisová u Sokolova - Silvestr (Stopové a
vzácné prvky germanium - Uhlí hnědé).
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Nepředpokládá se, s ohledem na stávající využívání území i na schválený územní plán, s budoucím využitím
těchto zdrojů nerostných surovin.
Radonové riziko je nízké.

C.2.5.Fauna a flora
Biogeografická charakteristika
Dle biogeografického členění území ČR patří zájmové území do bioregionu 1.26 Chebsko-sokolovský bioregion.
V okolí plochy záměru se nachází biochora -4Ro - vlhké plošiny na kyselých horninách 4. vegetačního stupně.
Fytogeografie: Mesofhytikum, fytogeografický obvod Českomoravské mesofhytikum, fytogeografický okres
24b Horní Poohří - Sokolovská pánev.
Potenciální vegetace dle geobotanické mapy - Acidofilní doubravy (Quercion robori-petraeae).
Potenciální vegetace dle mapy potenciální přirozené vegetace - Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidaeQuercetum petraeae, Abieti- Quercetum.

Flóra
V rámci zpracování oznámení byla provedena kontrola biologických poměrů lokality. Jejím cílem bylo zjistit
eventuálně vyloučit v lokalitě případný výskyt zvláště chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny, především
zvláště chráněných či jinak ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů.

Celá dotčená lokalita je dnes intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou - tedy biotopem X2, na které
jsou monokulturně pěstovány zemědělské plodiny. Po východním a jižním okraji záměru jsou podél komunikací
dřeviny - již mimo řešené a záměrem narušené plochy.
Druhové složení dřevin podél záměru, do kterých nebude zasahováno:
stromové patro: Populus nigra, Fraximus excelsior, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Pinus
sylvestris, Salix caprea, Picea abies
keřové patro: juvenilní jedinci druhů stromového patra a dále Crataegus sp., Rosa sp.

V podrostu se vyskytuje nediferencovaná ruderální travinobylinná vegetace.
bylinné patro: Poa nemoralis, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Festuca sp., Hieracium
lachenalii, Luzula luzuloides, Silene nutans, Urtica dioica, Euphorbia cyparissias, Astragalus glycyphyllos,
Fragaria vesca, Agrostis capillaris, Torilis japonica, Linaria vulgari, Geum urbanum aj.

Fauna
Průzkum nebyl prováděn, ale zejména s ohledem na charakter biotopu lze vyloučit přítomnost zájmu ochrany
přírody a krajiny v lokalitě - výskyt chráněných druhů nelze předpokládat.

C.2.6.Ekosystémy
Dřeviny
Celá dotčená lokalita je dnes intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou - tedy biotopem X2, na které
jsou monokulturně pěstovány zemědělské plodiny. Po východním a jižním okraji záměru jsou podél komunikací
dřeviny - již mimo řešené a záměrem narušené plochy. Do tohoto pásu dřevin bude zasaženo, neboť pro stavbu
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musí být zlikvidovány čtyři stromy - v místě budoucího vjezdu do areálu komerční zóny. Tento vjezd bude
sloužit i jako vjezd na staveniště při výstavbě areálu Komerční zóny Cheb. Jedná se o 2 ks jasanu ztepilého Fraximus excelsior (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 100 cm, resp. 72 cm) a 2 ks topolu černého - Populus
nigra - vždy vícekmeny (obvod kmene v 130 cm nad zemí 79+79+31 cm, resp. 94+79+40 cm). O kácení stromů
bude požádáno v dalším stupni projektové dokumentace.
V ploše stávající orné půdy se vyskytují 2 plochy se dřevinami, které bude nutno, v souvislosti s výstavbou
záměru, pokácet. V jižní části (cca 45 m od budoucího vjezdu) se jedná o 1 ks břízy bradavičnaté - Betula
pendula (obvod ve 130 cm nad zemí 47+16 cm) a vícekmen jasanu ztepilého - Fraximus excelsior (obvod kmene
v 130 cm nad zemí 82+63+57+47+31+16 cm). V severní části - 115 m od Pomníku sovětských vojáků - je
vzrostlý jasan ztepilý - Fraximus excelsior - dvoukmen (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 300 cm /dál se
větví/, resp. 210 cm).

Územní systém ekologické stability
Lokalita záměru nezasahuje do systému ekologické stability.
Nejbližším nadregionálním biocentrem je NRBC 32 Amerika, vzdálená cca 3 km severozápadně. Osa
nadregionálního biokoridoru Amerika - Svatošské skály probíhá 2 km severoseverovýchodně od posuzovaného
záměru. Do lokality záměru nespadá ani ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru.
Nejbližším regionálním biocentrem je BC 1223 Dolnice, které je umístěno cca 1,5 km východně.
Z hlediska lokálního systému ekologické stability je nejbližším prvkem této úrovně navrhovaný lokální
biokoridor LBK4 (600 m západně).

Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. V prostoru posuzovaného záměru se žádný nevyskytuje.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 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. Podmínky pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2)
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o registraci.
V řešeném území se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek.

Zvláště chráněná území
Nejbližším chráněným územím přírody je Národní přírodní památka Komorní Hůrka (vzdálená 2 km).
Území není součástí dálkového migračního koridoru a nespadá do migračně významného území. Lokalita není
součástí mokřadů Ramsarské úmluvy.

Ptačí oblasti, evropsky významné lokality
Nejbližší Evropsky významná lokality je CZ0410150 SOOS (ve vzdálenosti cca 3 km od záměru). Ptačí oblast
nebyla vyhlášena ani ve vzdálenějším okolí.

Přírodní parky
Lokalita záměru nezasahuje do přírodních parků.

C.2.7. Krajina
V tabulkové části v příloze Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je provedeno zhodnocení dotčených
krajinných prostor a míst krajinného rázu. Jsou tam i identifikovány konkrétní hodnoty míst krajinného rázu dle
znaků podle §12 ZOPK (znaky přírodních charakteristik vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ, znaky
kulturních charakteristik vč. kulturních dominant, znaky historických charakteristik a znaky estetických hodnot
vč. měřítka a vztahů v krajině).
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Výše uvedené znaky jsou následně ohodnoceny dle pozitivních či negativních vlivů, dle významu v krajinném
rázu a dle cennosti.
Z hlediska přírodních charakteristik z tabulky vyplývá, že posuzované území není z hlediska přírodních hodnot
významné.
Z hlediska kulturní charakteristiky vč. kulturních dominant je možné konstatovat, že se nedochovaly žádné
kulturní charakteristiky, které by byly významné. Negativní dominanty jsou mimoúrovňové křížení D6 (I/6) x
II/214, budova čerpací stanice pohonných hmot, areál Zahradník a Kanský, parkoviště nákladních automobilů na
východní straně silnice II/214, bývalý objekt živočišné výroby Střížov (dnes brownfields).
Z hlediska znaků historických charakteristik lze konstatovat, že se v nejbližším okolí posuzovaného záměru
nedochovaly žádné historické charakteristiky, které by byly významné.
Z hlediska estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajině je možné konstatovat, že posuzovaný záměr je
situován ve zvlněné plošině Chebské pánve, která je charakteristická harmonickým souladem jednotlivých prvků
krajinné scény - střídání ploch zemědělsky obhospodařovaných s rozptýlenou zástavbou obcí a zelení.
Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v současnosti narušeno. V okolí existuje řada
negativních dominant - mimoúrovňové křížení D6 (I/6) x II/214, budova čerpací stanice pohonných hmot, areál
Zahradník a Kanský, parkoviště nákladních automobilů na východní straně silnice II/214, bývalý objekt
živočišné výroby Střížov (dnes brownfields). Negativními dominantami jsou i stožáry na Špitálském vrchu a ve
větší vzdálenosti i Televizní vysílač Cheb - Zelená hora.

C.2.8. Obyvatelstvo
Počet obyvatel v záměrem dotčené zástavbě lze odhadnout na první desítky.

C.2.9. Kulturní památky
Území posuzovaného záměru a jeho širší okolí je dlouhodobě antropogenně využíváno, především k zemědělské
činnosti, na které navazuje (za ulicí Ke Skalce) obytná zástavba. V nejbližším okolí posuzovaného záměru se
nenachází významné kulturní památky, kromě Pomníku sovětským vojákům (65 m severně od plochy záměru).
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny naprosto rozdílný (na ploše 10 ha), ostatní
zemědělské plochy zůstanou zachovány. Na cca 10 ha způsobí změnu kulturní charakteristiky, i když ne fatální.
V nejbližším okolí posuzovaného záměru se nenachází významné historické památky. V okolí se historické
památky vyskytují (Cheb je historicky velmi významný) - např. areál Chebského hradu, Kostel sv. Mikuláše,
kostel sv. Bartoloměje, kostel sv. Václava, Františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie, Špalíček,
cenná architektura náměstí Krále Jiřího z Poděbrad i širšího okolí. Mimo Cheb pak lázeňská architektura
Františkových Lázní, hrad Seeberg atd. Ty však záměrem zcela jistě dotčeny nebudou.

C.2.10.Územně plánovací dokumentace
Předmětná stavba je v souladu s Územním plánem Cheb v platném znění, který vydalo Zastupitelstvo města
Cheb v únoru 2019.
Řešené území se nachází v zastavitelné rozvojové ploše Z63 určené pro rekreaci a občanskou vybavenost.
Plocha označená OK je s funkčním využitím „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, struktura
zástavby – volná (dle situačních výkresů – příloh ÚP i tohoto oznámení).
Údaje z územního plánu
c.2. Vymezení zastavitelných a přestavbových ploch
Územní plán vymezuje zastavitelné a přestavitelné plochy, případně u jednotlivých konkrétních ploch stanovuje
specifické podmínky.
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c.2.5 Z63 (OK, PV) ul. Komorní, Ke Skalce, Ašská a dálnice D6
viz situační výkresy-příloha ÚP
f.2 Obecné podmínky pro stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou definovány hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné
způsoby využití.
Pro plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení a smíšené obytné, vymezené v ochranném pásmu dálnic,
rychlostních silnic, silnic I.třídy a železnic platí podmínka prokázání dodržení maximální přípustné hladiny
hluku v navazujícím zařízení.
f.4 Obecné podmínky pro stanovení podmínek prostorového uspořádání:
- struktura zástavby
- výška zástavby
- koeficienty zastavěnosti a zeleně
f.5. Struktura zástavby – volná
-zástavba nedefinuje hranici uličního prostoru nebo veřejného prostranství -pokud to územní podmínky
povolují, nesmí stát na této hranici. Pokud je struktura zástavby v ploše stanovena, je možno se od ní odchýlit
regulačním plánem.
f.6. Výška zástavby
Výšková regulace je určena přípustným minimálním a maximálním počtem nadzemních podlaží k hlavní římse
(při šikmé střeše) nebo atice (při rovné střeše), při stanovené výpočtové konstrukční výšce podlaží 3,5 m. V
případě větší konstrukční výšky nadzemního, nebo více nadzemních podlaží, nesmí být součet konstrukčních
výšek těchto podlaží vyšší, než je hodnota vypočtená ze stanovené výpočtové konstrukční výšky a z počtu
podlaží.
Pokud je ve výkrese uvedeno (P), je možno budovu nad uvedený maximální počet podlaží doplnit:
podkrovím o maximální výšce hřebene 8m nad podlahou nejnižšího podkrovního podlaží. Počet
podkrovních podlaží se u výškové regulace nezohledňuje.
z uliční strany minimálně o 2 m ustupujícím podlažím o maximální výšce 3,5m.
Hodnotu minimálního počtu podlaží je zpravidla nutno dodržet u budov či jejich částí orientovaných do
veřejného prostranství, pro ostatní části se minimální hodnota podlažnosti neuplatňuje.
Podkroví nebo ustupující podlaží se nezapočítává do minimálního počtu podlaží. Podlaží vyšší než minimální je
možno nahradit podkrovím nebo ustupujícím podlažím.
Podkrovní podlaží, kde plocha vodorovného průmětu vikýřů přesahuje 1/3 plochy vodorovného průmětu střechy,
se považuje za běžné podlaží.
f.6.1 Halové stavby
Je-li uvedena, značí hodnota přípustnou výšku halové stavby v metrech měřenou od podlahy 1. nadzemního
podlaží. Není-li tato uvedena, nesmí halová stavba překročit výšku vypočtenou z maximálně přípustného počtu
podlaží včetně případného (P) a výpočtové konstrukční výšky 3,5m. V případě do haly vestavěných podlaží
nesmí jejich počet překročit maximální přípustný počet podlaží.
Přípustná výška hal je 14,00 m - záměr maximálně 13 m.
f.7. Koeficienty zastavěnosti a minimální zeleně, maximální velikost budovy
Pro účely tohoto územního plánu se stanovují tyto koeficienty zastavěnosti a minimální zeleně, které se vztahují
ke stavebnímu pozemku nebo k bloku. Hranice bloků jsou vyznačeny ve výkrese S1 PROSTOROVÉ
USPOŘÁDÁNÍ.
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Koeficient maximální zastavěnosti stavebního pozemku všemi budovami PB: %
udává jakou část stavebního pozemku je možno zastavět budovami
neuplatní se v případě obnovy objektu v proluce v původním rozsahu
Koeficient maximální zastavěnosti bloku všemi budovami BB: %
udává jakou část bloku je možno zastavět budovami
Koeficient minimální zeleně stavebního pozemku PZ: %
udává podíl zeleně na pozemku, tedy jakou část stavebního pozemku není možno jakkoliv zastavět (budovou,
zpevněnou plochou, zatravňovací dlažbou apod.)
neuplatní se v případě obnovy objektu v proluce v rozsahu původní parcely
Koeficient minimální zeleně v bloku BZ: %
udává podíl zeleně v bloku, tedy jakou část bloku není možno jakkoliv zastavět (budovou, zpevněnou
plochou, zatravňovací dlažbou apod.)
Pro některé vybrané plochy s rozdílným využitím (kapitoly f.12 až f.27) jsou stanoveny koeficienty maximální
zastavěnosti stavebního pozemku všemi budovami - PB, případně koeficienty minimální zeleně stavebního
pozemku - PZ. Tyto koeficienty se použijí tehdy, není-li ve výkrese S1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
uvedena hodnota jiná, případně
uveden požadavek na splnění dalšího koeficientu vztaženého k bloku – BB a BZ.
Maximální velikost budovy: m2
udává maximální zastavěnou plochu jedné budovy
f.8 Charakter zástavby
Pro stanovení charakteru zástavby se definují tato obecná pravidla:
- při zástavbě proluk je zpravidla nutno respektovat charakter staveb dané lokality
- maximální sklon sedlové střechy v plochách (BV),(SV),(VZ), (SR), (RI):45°
- v plochách (VZ), (RH2),(SV) je u halových staveb nepřípustná oblouková střecha
- nepřípustné je zoomorfní nebo antropomorfní řešení budov
f.11 Seznam ploch s rozdílným způsobem využití navržených v ÚP:
Plochy občanského vybavení
- OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá
f.14 Plochy občanského vybavení
OK - občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá
Hlavní využití: obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, věda a výzkum, administrativa
Záměr splňuje - je řešen areál komerční zóny s halami pro internetové obchody, prodejna potravin a
administrativa. Není uvažováno s výstavbou výrobních hal, zařízení veřejného stravování a ubytování,
zařízení zábavní, čerpací stanice pohonných hmot ani zařízení. V projektu jsou uvažována místa
skladování, která jsou součástí hal internetových obchodů a prodejen.
Přípustné využití: služební byt, vzdělávání a výchova, sociální služby a péče o rodinu, zdravotní služby, kultura,
veřejná správa, ochrana obyvatelstva, tržnice, tělovýchova a sport, malá architektura, parkovací dům, ČSPH,
oplocení, související dopravní a technická infrastruktura
Záměr splňuje. V projektu jsou uvažována místa dopravní a technické infrastruktury, oplocení a prvky
malé architektury (pomocné objekty) nutné pro provoz navržených hal.
Podmíněně přípustné využití:
- obchodní prodej do 20 000 m2 prodejní plochy
- zařízení pro informace a reklamu s podmínkami uvedenými v kap.f.10
- stavba pro reklamu s podmínkami uvedenými v kap.f.10
- poutač
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Záměr splňuje. V projektu jsou uvažovány reklamní prvky a poutače (pomocné objekty) související s
provozem navržených hal.
Nepřípustné využití: ostatní definované účely využití
Maximální velikost budovy: 20 000 m2
Záměr splňuje, žádná z budov nepřesahuje 20 000 m2 plochy
Koeficient minimální zeleně stavebního pozemku PZ: 10%
Záměr splňuje - je ponecháno 27,49% zeleně. Koeficient zastavěnosti není určen.
f.10. slovník pojmů definujících účel a využití ploch
Zařízení pro informace a reklamu:
Informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení sloužící k informačním nebo
reklamním účelům, zpravidla formou maloplošného plakátového výlepu, umístěna zpravidla ve veřejném
prostranství, s možností vnějšího nasvícení nebo svítící. Zařízení pro reklamu, které společně vytvářejí jeden
celek nebo mohou být jako jeden celek vnímány, se považují za jedno zařízení případně stavbu pro reklamu.
Horní hrana plochy pro informace a reklamu může být umístěna max. do 2,4 m výšky.
Stavba pro reklamu:
Stavba sloužící reklamním účelům, s možností umístění na budovách, střechách budov, oplocení nebo
samostatně, s možností pouze vnějšího nasvícení. Stavby pro reklamu, které společně vytvářejí jeden celek nebo
mohou být jako jeden celek vnímány, se považují za jedinou stavbu pro reklamu. Max.výška samostatně stojící
stavby pro reklamu je 6 m. Maximální plocha stavby pro reklamu je 15 m2.
Poutač:
Omezení max.výšky pro samostatně stojící označení konkrétní provozovny nebo budovy je 15 m s podmínkou,
že nese informaci o jednom subjektu. V opačném případě se jedná o stavbu pro reklamu s výše uvedenými
podmínkami.
Vyhodnocení PD dle údajů z územního plánu
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Záměr se nachází na ploše OK – občanské
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá s hlavním využitím pro obchodní prodej, ubytování,
stravování, služby, věda a výzkum, administrativa. Max. velikost budov do 20 000 m2, koeficient zeleně
10%, výška halové zástavby do 14 m.
Navrhované objekty hal jsou jednopodlažní s vestavbami dvoupodlažními o výšce 9,2 m. Celková výška
hal od +- 0,00 m podlahy haly po atiku střechy je 12,9 m.
Administrativní budova je třípodlažní o celkové výšce 12,1 m
-

Plocha staveniště
Zastavěná plocha budov a komunikací
Zeleň

102 974 m2
74 669 m2
28 305 m2

-

100 %
72,51 %
27,49 %

Záměr je v souladu s ÚPD a proto úřad územního plánování s realizací záměru souhlasí (viz přílohová část
oznámení).
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C.3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě
neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním
prostředí a vědeckých poznatků posoudit
Stav životního prostředí v dotčeném území je relativně dobrý. V blízkém okolí se nenacházejí významné zdroje
znečištění ovzduší, kromě automobilů na okolní silniční síti. Z hlediska kvality vody lze očekávat zvýšený
odvod živin v melioračních systémech z hnojení zemědělských ploch, pravděpodobně i reziduí z biocidů. Půda
je poznamenána využíváním těžkých mechanizmů, lze předpokládat i přítomnost biocidů.
Doprava na přilehlé komunikační síti je zdrojem hluku, především na silnici II/214 (Ašská ulice), omezení
vjezdu nákladní tranzitní dopravy do centra města stav zlepšila.
V případě neprovedení posuzovaného záměru by byl stav patrně zachován, což se ale nepředpokládá, neboť na
ploše záměru je územním plánem definována funkční plocha OK - občanské vybavení – komerční zařízení
plošně rozsáhlá.

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ
D. l. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných
přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních,
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a
existence záměru
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní rizika
Zdravotní riziko vyjadřuje pravděpodobnost změny zdravotního stavu exponovaných osob. Při hodnocení
zdravotních rizik se standardně postupuje ve čtyřech následných krocích:
1. Identifikace nebezpečnosti – v tomto kroku se zjišťuje, zda je sledovaná látka, faktor nebo komplexní
směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.
2. Charakterizace nebezpečnosti – odhad dávkové závislosti tohoto efektu, tedy jak se intenzita, frekvence
nebo pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou, což je nezbytným předpokladem pro
možnost odhadu míry rizika
3. Hodnocení (odhad) expozice – to znamená, zda a do jaké míry je populace vystavena působení
sledované látky nebo faktoru v daném prostředí. Na základě znalosti situace se při něm sestavuje
expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je konkrétní populace
exponována dané látce a jaká je její dávka.
4. Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci (syntézu) poznatků
získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot, závažnosti i slabých stránek
dokumentace. Účelem je dospět, pokud to dostupné informace umožňují ke kvantitativnímu vyjádření
míry konkrétního zdravotního rizika v posuzované situaci, která může sloužit jako podklad pro
rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.

Charakteristika chemických škodlivin a identifikace nebezpečnosti
Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o možném poškození zdraví,
které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory. Dostupné údaje o škodlivinách emitovaných do
ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou převzaty z databází WHO, US EPA – IRIS apod.
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Na základě předložené rozptylové studie byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší, které lze v rámci
posuzovaného záměru, buď vzhledem ke zjištěným koncentracím, anebo známým vlastnostem považovat za
významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu:
• suspendované částice PM10 a PM2,5
• oxid dusičitý
• benzen
• benzo(a)pyren
Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5
Suspendované částice představují různorodou směs organických a anorganických částic kapalného a pevného
skupenství, různé velikosti, složení a původu. Jsou definovány takto: suspendované částice jsou pevné nebo
kapalné částice, které v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře.
Definice základních pojmů:
suspendované částice frakce PM10 – částice, které projdou velikostně selektivním vstupním filtrem vykazujícím
pro aerodynamický průměr 10 µm s odlučovací účinností 50%.
suspendované částice frakce PM2,5 – částice, které projdou velikostně selektivním vstupním filtrem vykazujícím
pro aerodynamický průměr 2,5 µm s odlučovací účinností 50%.
Částice v ovzduší představují významný faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných
látek nemají specifické složení (velikost a složení částic je ovlivněno zdrojem, ze kterého pochází), nýbrž
představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny.
Suspendované částice dělíme na primární a sekundární:
Primární jsou emitované přímo ze zdrojů a můžeme je dále dělit na ty, které pochází z antropogenních zdrojů
(spalování fosilních paliv, doprava, technologické procesy, antropogenní aktivity) a z přírodních zdrojů (mořský
aerosol, sopečná činnost, kosmický spad).
Sekundární částice jsou ty, které vznikají v ovzduší na základě probíhajících chemických a fyzikálních procesů,
a dále ty, které se do ovzduší dostávají resuspenzí (zvířením) v důsledku lidské činnosti (např. doprava) anebo
meteorologických faktorů (vítr).
Účinek suspendovaných částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. V současné době se klade
význam na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Větší částice
jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, obvykle se dostanou do trávicího ústrojí a jedinec je jimi
exponován také jejich požitím. Částice frakce PM10 (tzv. torakální frakce) se dostávají pod hrtan do dolních cest
dýchacích, jemnější částice označené jako frakce PM2,5 (tzv. respirabilní frakce) pronikají až do plicních sklípků.
Největší podíl prachu se ukládá v plicích při velikosti částic mezi 1 až 2 µm. S dalším zmenšováním se částice
začínají chovat jako plynné molekuly a jejich retence v plicích klesá. Částice menší než 0,001 µm jsou téměř
všechny zase vydechovány. Účinky suspendovaných částic jsou dále ovlivněny jejich chemickým složením a
adsorpcí dalších znečišťujících látek na jejich povrchu.
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR bylo
konstatováno, že dlouhodobě plošně zvýšenou expozici suspendovaným částicím frakce PM10, v roce 2017
významně ovlivnila smogová situace v lednu a v únoru. V roce 2017 minimálně 80 % z cca 4,5 miliónu obyvatel
žilo v městech, kde bylo nejméně na jedné měřicí stanici naplněno alespoň jedno z kritérií překročení imisního
limitu (v roce 2016 to bylo 16 %). Roční imisní limit 40 µg/m3 byl překročen na dvou měřicích stanicích, a to v
Ostravě na stanici Radvanice (TOREK), kde byla naměřena nejvyšší městská hodnota ročního aritmetického
průměru (44,4 µg/m3) a stanici ve Věřňovicích (TVERA) (41 µg/m3). Vyšší zátěž částicemi frakce PM10 v MSK
dokládá rozdíl cca 8 µg/m3 mezi odhadovanou roční průměrnou koncentrací pro městské prostředí: 31,3
µg/m3/rok pro města MSK a 23,2 µg/m3/rok pro ostatní sídla ČR. Zatímco v roce 2016 bylo více než 35
překročení krátkodobého 24hod. imisního limitu (50 µg/m3 /24 hodin) naměřeno na 20 stanicích, v roce 2017 to
bylo na 43 stanicích. Zátěž prostředí aerosolovými částicemi frakce PM10 v sídlech v posledních 10 letech kolísá
bez patrného trendu.
Hodnocení výsledků měření suspendovaných částic frakce PM2,5 vychází z dat 53 stanic. Roční imisní limit (25

µg/m3) byl překročen na devíti městských stanicích, a to v Karviné, v Ostravě, Českém Těšíně, Havířově,
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Rychvaldu, Třinci a ve Věřňovicích). Hodnota 10 µg/m3 ročního průměru, doporučovaná WHO jako mezní, byla
opět překročena na všech měřicích stanicích včetně republikové pozaďové stanice v Košeticích (11 µg/m3).
Průměrný podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se pohybuje z období let 2011 až 2017 ve
výši cca 75 % (77 % v roce 2017).
Akutní účinky suspendovaných částic a změny v denních koncentracích: Suspendované částice dráždí
sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu morfologie i funkce řasinkového epitelu, zvýšit produkci hlenu a
snížit samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny usnadňují vznik infekce. Recidivující akutní
zánětlivá onemocnění mohou vést ke vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic
s následným přetížením pravé srdeční komory a oběhovým selháním. Tento vývoj je současně podmíněn a
ovlivněn mnoha dalšími faktory, jako je stav imunitního systému, alergická dispozice, expozice v pracovním
prostředí, kouření apod. Efekt krátkodobě zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se
projevuje zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti. Citlivou skupinou
jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí.
Dlouhodobé účinky: Na základě ročních průměrných koncentrací existuje pro tyto účinky méně podkladů.
Pozorované účinky se většinou týkají snížení plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých,
výskytu symptomů chronické bronchitidy a spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a
zkrácení očekávané délky života. Pro zdravotní účinky prašnosti vyjádřené jako PM10 jsou předpokládány
účinky bezprahové, s lineární závislostí vztahu dávka – účinek. Pro prašnost vyjádřenou jako PM10 je v
materiálech WHO uváděna závislost pro různé projevy zdravotních účinků. V současné době jsou k dispozici i
výsledky novějších studií, které byly verifikovány v materiálech WHO (2006).
Závěry epidemiologických studií, které byly použity pro konstrukci doporučených hodnot prašnosti WHO
(2005), případně uvedených v novějším materiálu WHO zaměřeném pouze na vlivy prašnosti na exponovanou
populaci (WHO, 2006), uvádějí následující vztahy mezi zvýšením prašnosti a výskytem symptomů poškození
zdravotního stavu populace. Jako vstupní je použita hodnota zvýšení prašnosti o 10 µg/m3 příslušné frakce PM.
Výsledný efekt je vyjádřen jako změna (zvýšení) výskytu jednotlivých symptomů poškození zdraví oproti situaci
s nižší zátěží prašnosti na lokalitě (pomocí %, případně epidemiologických ukazatelů – RR, OR), případně
výskytem nových případů symptomu poškození zdraví v populaci určité četnosti (většinou 100 000 obyvatel,
případně určité věkové kohorty). Vztahy jsou formulovány jako lineární, neboť nebyl prokázán prahový účinek
vlivu prašnosti na zdravotní stav populace.
V roce 2013 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), na základě nezávislé analýzy více než
1 000 studií, znečištěné venkovní ovzduší i suspendované částice jako jeho složku, do skupiny 1 mezi prokázané
karcinogeny pro člověka. Tento fakt se prozatím nijak neodrazil v doporučeních pro kvantitativní hodnocení.
Oxid dusičitý NO2, CASRN 10102-43-9
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem antropogenních emisí
oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině případů jsou emitovány převážně ve formě
oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou
oxidů je označována jako NOx. Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm
k dispozici nejvíce údajů. Z toho důvodu byl v roce 2002 způsob hodnocení změněn, v současné době se hodnotí
koncentrace NO2, nikoli sumy všech oxidů. Z toho vyplývá i navazující změna v celkovém přístupu k hodnocení
znečištění touto noxou. Hodnocení zdravotního rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
Protože oxid dusičitý není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách
dýchacích, v převaze však proniká do dolních cest dýchacích, kde se pozvolna rozpouští a s dlouhodobou latencí
může přímým toxickým působením na kapiláry plicních sklípků vyvolat edém plic.
Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 200 až 410 µg/m3.
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce
2017 roční aritmetické průměry oxidu dusičitého na pozaďových stanicích EMEP nepřekročily 8 µg/m3, ve
městech se v závislosti na intenzitě okolní dopravy pohybovaly v rozsahu od 17 µg/m3 v emisně významně
nezatížených městských/předměstských lokalitách, přes 17 až 30 µg/m3 u dopravně středně zatížených oblastí až
k 42 µg/m3 v dopravně silně zatížených lokalitách. Nejvyšší hodnoty jsou měřeny na dopravních „hot spot“
stanicích (Praha, Ostrava, Brno a Ústí n/L), kde se roční střední koncentrace pohybovaly mezi 40 až 50 µg/m3 (>
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125 % imisního limitu 40 µg/m3). V sídlech se na výsledném znečištění oxidem dusičitým spolupodílí spalovací
procesy (výroba energie, domácí topeniště) a v ostravsko-karvinské oblasti i velké průmyslové zdroje. Situace se
dlouhodobě nemění.
Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest se u zdravých
osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Krátkodobá expozice nižším koncentracím však
vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace, jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic
a zejména astmatici, kteří uvádějí subjektivní potíže již od koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou
obstrukční chorobou plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici NO2 v
koncentraci 560 µg/m3. Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při
působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních
krátkodobé expozice.
Při koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny nepříznivé účinky ani u
citlivé části populace. U krátkodobého působení koncentrace NO2, tj. cca 400 µg/m3 již jsou důkazy o malém
snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, přičemž riziko vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s
přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem k tomu, že astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili
pokusů, trpěli jen mírnou formou tohoto onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší
citlivostí.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou studií spolehlivě
kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány morfologické změny plicní tkáně
podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů až měsíců koncentracím od 640 µg/m3 a
biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3. Koncentrace od 940 µg/m3 zvyšují u pokusných zvířat po
šestiměsíční expozici vnímavost plic vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak
buněčné, tak i proti látkové složky obranného systému.
Podle nových poznatků je však obtížné oddělit působení oxidu dusičitého od účinků dalších současně působících
látek, zejména aerosolu. Nejvíce jsou oxidu dusičitému vystaveni obyvatelé městských lokalit významně
ovlivněných dopravou. Z hodnot zjištěných ročních průměrů z monitoringu vyplývá, že v dopravou zatížených
částech pražské aglomerace lze u obyvatel očekávat snížení plicních funkcí, zvýšení výskytu respiračních
onemocnění, zvýšený výskyt astmatických obtíží a alergií, a to u dětí i dospělých.
Benzen, (C6H6), CASRN 71-43-2
Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, charakteristického aromatického zápachu, která se snadno
odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou
vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a cigaretový kouř.
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, zejména v místech s intenzivnější dopravou
nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou i koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména
v závislosti na cigaretovém kouři. V menší míře je přijímán i s potravou. Expozice z pitné vody je pro celkový
příjem při běžných koncentracích zanedbatelná. Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na
kuřáctví.
Při inhalaci je v plicích vstřebáno asi 50 % vdechnutého benzenu. Ze zažívacího traktu je pravděpodobně
absorbován kompletně. Přes kůže se absorbuje jen asi 1% aplikované dávky. Po vstřebání je distribuován v těle
nezávisle na bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly zjištěny v tukových tkáních. Benzen je v játrech
a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní metabolit fenol a dihydroxyfenoly. Asi 15 % vstřebaného benzenu je
v nezměněné formě vyloučeno vydechovaným vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí.
Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a euforii útlum
centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. Syndromy po požití zahrnují zvracení,
ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde dochází ke vzniku
různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též imunologické změny. O fetotoxických nebo
teratogenních účincích benzenu nejsou přesvědčivé zprávy. Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost
KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)

69

IRO-INVEST a.s.
Pod Dálnicí 469/12
140 00 Praha 4 – Michle
věnuje karcinogenitě. Pro chronický nekarcinogenní toxický účinek jsou v databázi IRIS uvedeny hodnoty pro
orální referenční dávku RfDo = 0,004 mg/kg-den (UF = 300 a MF = 1) a inhalační referenční koncentraci RfC =
0,03 mg/m3 (UF = 300 a MF = 1).
Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do kategorie A
jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice. Epidemiologické studie u profesionálně exponované
populace poskytly jasné důkazy o kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické
myeloidní leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání leukémie není
dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně metabolity benzenu, přičemž se zde
kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další cesty. Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy
z experimentů na zvířatech, u kterých benzen při inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého
typu a lokalizace. Byly popsány nádory jater, prsu, nosní dutiny a leukémie. Přibývá studií, které uvádějí důkazy
o vztahu mezi expozicí benzenu ze znečištěného ovzduší a vznikem akutní leukemie u dětí. Některé studie
dokonce naznačují, že toto riziko by mohlo nastat již při nižších koncentracích, než je současný imisní limit 5
ěg/m3 pro benzen ve venkovním ovzduší, ale tyto studie zatím nejsou využitelné pro kvantitativní hodnocení.
V testech na bakteriích sice benzen nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje chromosomální
aberace u savčích buněk včetně lidských.
Ve zprávě Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR se uvádí,
že v síti ČHMÚ byly v roce 2017 celkem na 33 stanicích sledovány koncentrace benzenu. Ten má stanoven roční
imisní limit ve výši 5 µg/m3. Data potvrzují zásadní význam průmyslových výrob a sekundárně i dopravy (přes
významné snížení obsahu benzenu v motorových benzínech) jako největších zdrojů těkavých organických látek,
a zvláště benzenu do ovzduší. Úroveň znečištění ovzduší benzenem se v roce 2017 v měřených městských
lokalitách pohybovala v rozmezí 0,7–3,8 µg/m3/rok, nejvyšší hodnoty byly měřeny na třech stanicích v Ostravě,
kde se roční průměr pohyboval mezi 2 až 3,8 µg/m3.
Polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren (BaP)
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují skupinu organických látek, tvořených dvěma nebo více
kondenzovanými benzenovými jádry, která mohou být různě orientována a substituována, z čehož vyplývá velká
rozmanitost jejich vlastností. Vznikají při nedokonalém spalování organických látek a vzhledem k rozšířenosti
jejich přírodních i antropogenních zdrojů jsou prakticky všudypřítomné. Většina PAU se dostává do životního
prostředí cestou atmosféry z řady procesů spalování a pyrolýzy. V ovzduší jsou většinou vázány na pevné částice
a mohou být transportovány na značné vzdálenosti. Významným zdrojem PAU pro vnitřní ovzduší v budovách
je tabákový kouř.
Směs PAU tvoří řada látek, z nichž některé jsou klasifikovány jako pravděpodobné karcinogeny, které se liší
významností zdravotních účinků. Odhad celkového karcinogenního potenciálu směsi PAU v ovzduší vychází z
porovnání potenciálních karcinogenních účinků sledovaných látek se závažností karcinogenních účinků jednoho
z nejtoxičtějších a nejlépe popsaných – benzo[a]-pyrenu. Vyjadřuje se proto jako toxický ekvivalent
benzo[a]pyrenu (TEQ BaP) a jeho výpočet je dán součtem součinů toxických ekvivalentových faktorů (TEF)
stanovených US EPA a měřených koncentrací.
Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava v důsledku tvorby PAU během její přípravy a
v důsledku kontaminace plodin atmosférickým spadem. PAU jsou sice málo rozpustné ve vodě, ale vysoce
lipofilní. Snadno se vstřebávají plícemi, zažívacím traktem i přes kůži. V organismu podléhají PAU komplexní
metabolické přeměně za vzniku metabolitů, z nichž některé mohou iniciovat vznik nádorového bujení.
Při běžné expozici u lidí ze složek životního prostředí se doposud nepředpokládalo reálné riziko
nekarcinogenních toxických účinků, avšak výsledky posledních výzkumů upozorňují na PAU obsažené v jemné
frakci suspendovaných částic v ovzduší. Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je však
karcinogenita, která je u BaP a několika dalších PAU dostatečně dokumentována v experimentech na zvířatech
a svědčí o ní i výsledky epidemiologických studií u profesionálně exponované populace.
Ve zprávě Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva za rok 2017 byla hodnota imisního limitu pro
benzo[a]pyren (BaP), obecně používaný jako indikátor zátěže ovzduší PAU, překročena na 29 ze 44 (66 %) do
zpracování zahrnutých městských stanic. Imisní limit 1 ng/m3/rok byl dvoj-až trojnásobně překročen na
příměstské stanici v Řeporyjích a na venkovské – příměstské stanici v Kladně Švermově. Dále byl překročen o
50 % a více na všech stanicích v Moravskoslezském kraji, z toho téměř pětinásobně na jedné stanici v Ostravě a
v Českém Těšíně a více než devítinásobně na stanici v Ostravě Radvanice. Nejnižší hodnoty naměřené na
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příměstské stanici v Ústí nad Labem – Kočkov – 0,58 ng/m3/rok a v Brně – Líšeň 0,60 ng/m3/rok jsou
srovnatelné s hodnotami republikových pozaďových stanic (0,5 až 0,64 ng/m3/rok).
Vliv posuzovaného záměru na veřejné zdraví z hlediska imisního zatížení
Charakterizace podmínek expozice je především kvalitativním popisem území obklopujícího hodnocený objekt
(člověka, ekosystém). Zahrnuje jednak co nejúplnější údaje o fyzikálních podmínkách, které ovlivní osud a
transport nebezpečných faktorů, jednak charakteristiku populačních skupin žijících v oblasti. Informace získané
v této fázi slouží jednak k identifikaci a popisu expozičních cest, jednak usměrňují vlastní kvantifikaci expozice.
Předložená rozptylová studie je počítána pro imisní příspěvek provozu záměru ve výhledu po jeho zprovoznění.
Zdroji emisí jsou plynové spalovací zdroje navržené pro vytápění a přípravu teplé vody a provoz na nových
obslužných komunikacích v řešené zóně. Záměrem generovaná automobilová doprava bude dále zdrojem emisí
na veřejných komunikacích ve svém okolí. Vzhledem k tomu, že ve výhledu roku zprovoznění záměru se
předpokládají změny stávající silniční sítě, byl výpočet proveden pro kumulativní působení provozu záměru a
navýšené dopravy v okolí záměru, která připadá na vrub dalšímu rozvoji města přímo nesouvisejícímu
s posuzovaným záměrem. Výsledné hodnoty imisních příspěvků tak představují kumulativní příspěvek provozu
záměru a navýšené automobilové dopravy oproti současnosti.
V rozptylové studii byly provedeny výpočty znečištění ovzduší pomocí výpočtového programu „SYMOS 97“.
Výpočtová síť a referenční body
V rozptylové studii byl pro grafický list mapující imisní pole celé mapované plochy proveden výpočet
v podrobné síti s krokem 15 m ve směru osy X a 13 m ve směru osy Y. Jedná se celkem o 6399 referenčních
bodů. Příspěvky k imisním koncentracím jsou dále počítány v sedmi referenčních bodech zvolených v místech
nejbližší stávající obytné zástavby:
Referenční bod č. 1
rodinný dům Komorní č.p. 1951
Referenční bod č. 2
bytový dům Tyršova č.p. 1906
Referenční bod č. 3
rodinný dům Březová č.p. 2165
Referenční bod č. 4
objekt k bydlení Ke Skalce č.p. 55
Referenční bod č. 5
rodinný dům Tylova č.p. 2422
Referenční bod č. 6
objekt k bydlení Tylova č.p. 1932
Referenční bod č. 7
bytový dům Tylova č.p. 1810

Pro hodnocení zdravotních rizik se rozlišují dva typy účinků chemických látek:
U látek s nekarcinogenními toxickými účinky se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento účinek se projeví až po
překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních obranných mechanismů v organismu. Ke
kvantitativnímu vyjádření míry zdravotního rizika toxického nekarcinogenního účinku škodlivin je možno použít
koeficient nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient). Kvocient nebezpečnosti vyjadřuje poměr mezi zjištěnou nebo
předpokládanou expozicí či dávkou a referenční dávkou, nebo mezi koncentrací v ovzduší a referenční
koncentrací v případě standardního expozičního scénáře. Pokud se současně vyskytují látky s podobným
systémovým toxickým účinkem je možno součtem kvocientů získat index nebezpečnosti (Hazard Index – HI).
Kvocient nebezpečnosti vyšší než 1 je považován za reálné riziko toxického účinku. Druhým způsobem
hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií, které vyhledají vztah mezi dávkou
(expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán např. u suspendovaných částic PM10, kde současné
znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď
výskytu zdravotních účinků u exponovaných osob.
U látek podezřelých z karcinogenních účinků u člověka se předpokládá tzv. bezprahový účinek. Vychází se
přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv
kontakt s karcinogenní látkou. Nulové riziko je tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou
dávku a závislost dávky a účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané
látky. Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – CSF, nebo Cancer
Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice vztahu mezi dávkou a účinkem,
tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný matematickou extrapolací z vysokých dávek experimentálních
na nízké dávky reálné v životním prostředí. Pro zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka
karcinogenního rizika (Unit Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky
v ovzduší. V případě možného karcinogenního účinku je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup
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pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u jedince
z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na
počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion
exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro suspendované částice PM10 a PM2,5
Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se vyskytujících imisí
v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Světová zdravotnická organizace ve směrnici „WHO air
quality guedelines global update 2005“ stanovuje směrnicovou hodnotu pro roční průměr suspendovaných částic
PM10 na úrovni 20 µg/m3. Pro 99. percentil maximální denní imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 µg/m3.
Jedná se tedy o podstatně přísnější hodnoty oproti hodnotám platných imisních limitů (směrnicová maximální
denní imise 50 µg/m3 se týká 4. nejvyšší denní imise v roce oproti 36. nejvyšší denní imisi v případě platného
imisního limitu). Tyto hodnoty jsou však za současných imisních podmínek v ČR obtížně dosažitelné a obvykle
jsou překračovány i ve velmi čistých oblastech, především vlivem sekundární prašnosti a vlivem způsobu
hospodaření v krajině.
Pro imise PM2,5 jsou stanoveny AQG na 10 µg/m3 (průměrné roční imisní koncentrace) a 25 µg/m3 pro
krátkodobé (denní) imisní koncentrace této frakce prachu ve volném venkovním prostředí (WHO, 2005).
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 a PM2,5 je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na respirační
a kardiovaskulární onemocnění prokázané v epidemiologických studiích.
Pro odhad rizika dlouhodobé expozice suspendovaným částicím byly použity závěry projektu WHO HRAPIE,
který ve zprávě z roku 2013 formuluje doporučení pro funkce koncentrace a účinku pro aerosol, ozón a oxid
dusičitý. Doporučení pro hodnocení dlouhodobých účinků suspendovaných částic frakce PM2,5 vychází ze
závěrů metaanalýzy třinácti různých kohortových studií provedených na dospělé populaci v Evropě a Severní
Americe. Podle autorů nárůst průměrné roční koncentrace jemné frakce suspendovaných částic PM2,5 o 10 µg/m3
zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace nad 30 let o 6,2 %, Relativní riziko (RR) je 1,062 (95 % CI
1,040, 1,083) na 10 µg/m3.
Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a uplatňuje se
především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním
nebo respiračním onemocněním, u kterých zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku
života. Jedná se tedy o počet předčasných úmrtí.
Pro kvantitativní odhad rizika dlouhodobého vlivu suspendovaných částic na lidské zdraví lze využít výsledky
projektu HRAPIE, kde jsou použity vztahy expozice a účinku odvozené z epidemiologických studií velkých
souborů obyvatel. Vztahy jsou vyjádřeny jako relativní riziko RR resp. poměr šancí OR.
Jedná se o následující vztahy:
Pro frakci PM2,5
celková úmrtnost u populace nad 30 let věku – RR 1,062
hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění – celá populace – RR 1,0091
hospitalizace pro respirační onemocnění – celá populace – RR 1,019
dny s omezenou aktivitou – celá populace – RR 1,047
Pro frakci PM10
prevalence bronchitis u dětí 6-12 let – OR 1,08
incidence astmatických symptomů u astmatických dětí 5-19 let – OR 1,028
incidence chronické bronchitis pro dospělé – RR 1,117
Kvantitativní charakterizace rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi pro současný stav
Pro kvantitativní charakterizaci rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi jsou použity tyto parametry:
Pozadí (hodnota v lokalitě z průměrů 2014-2018)
18,5 µg/m3 PM10, 14,1 µg/m3 PM2,5
Průměrný kumulativní příspěvek v obytné zástavbě 0,083 µg/m3 PM10, 0,062 µg/m3 PM2,5
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(V tomto zpracování byla použita hodnota 75 % podílu frakce PM2,5 ve frakci PM10, která odpovídá
dlouhodobému vývoji v České republice-ze zprávy SZÚ: „Odhad zdravotních rizik pro ČR z venkovního
ovzduší pro rok 2018").
Vzhledem k tomu, že počet obyvatel v posuzované lokalitě není znám, je charakterizace rizika provedena pro
1000 obyvatel. Další informace převzaty ze Zdravotnické ročenky Karlovarského kraje 2013 s vědomím značné
nejistoty pro použití v současné době.
Výsledky výpočtů v následující tabulce udávají počet předčasných úmrtí, počet případů hospitalizací a počet dnů
s příznaky, které lze přisoudit vlivu znečištěného ovzduší suspendovanými částicemi pro jednotlivé věkové
kategorie.
Tabulka č.26
Kvantitativní charakterizace rizika vyplývající z celoroční inhalační expozice
suspendovaným částicím pro 1000 obyvatel posuzované lokality
Účinek
pozadí
Pozadí + příspěvek
Průměrná roční koncentrace PM10/PM2,5 µg/m3
Pro frakci PM2,5
celková úmrtnost u populace ve věku nad 30 let
hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění
hospitalizace pro respirační onemocnění
Pro frakci PM10
incidence chronické bronchitis pro dospělé
incidence astmatických symptomů u astmatických dětí (počet dní)
prevalence bronchitis u dětí 6 až 12 let (počet dní)

18,5/14,1

18,583/14,162

0,4
0
0

0,4
0
0

0
7
218

0
7
220

Z tabulky z provedeného odhadu zdravotního rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi vyplývá, že
k nepříznivému ovlivnění zdravotního stavu dochází i při podlimitní úrovni znečištění.
Po realizaci záměru nebudou kumulativní příspěvky suspendovaných částic příčinou zvýšení zdravotních rizik,
tzn. že nedojde ke zvýšení počtu předčasných úmrtí, ani ke zvýšení počtu hospitalizací, které by bylo možné
přisoudit vlivu znečištěného ovzduší suspendovanými částicemi.
Uvedený vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost populace, která bývá nejčastěji používána pro hodnocení
negativních účinků částic, není jedinou příčinou. Jedná se o předčasná úmrtí u predisponovaných skupin
populace (osob starších a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, které by zemřely na
jinou bezprostřední příčinu v krátké době i bez imisní epizody se zvýšenou prašností). Nejedná se tedy o
postižení zdravých osob.
Z provedeného odhadu zdravotního rizika lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky suspendovaných částic
PM10 a PM2,5 po realizaci záměru budou mít zcela zanedbatelný vliv na související zdravotní obtíže a samy
nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo v posuzované lokalitě.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid dusičitý
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně
nepříznivé účinky) koncentraci 375-565 µg/m3 při 1-2 hodinové expozici, která u této části populace zvyšuje
reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu
doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2
k doporučené 1hodinové limitní koncentraci 200 µg/m3.
WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Zdůrazňuje se přitom však
fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně
nepříznivý účinek neměla.
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností stanovená
Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 µg/m3.
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V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických akutních
i chronických účinků.
Charakterizace rizika akutních toxických účinků
Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií, kdy nebylo možné
stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku, a především oxidu dusičitého,
stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky.
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou plicní, je
třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3.
Modelové hodnoty maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého se pohybují maximálně v jednotkách
mikrogramů, což jsou koncentrace, které nezvýší zdravotní rizika akutních toxických účinků u obyvatel v okolí.
Charakterizace rizika chronických toxických účinků
WHO je doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Zdůrazňuje se přitom však
fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně
nepříznivý účinek neměla.
Zdravotní rizika plynoucí z expozice oxidu dusičitému jsou obvykle odvozována srovnáním s nepříznivými
projevy uváděnými v publikovaných epidemiologických studiích. Pro chronické účinky existuje řada studií,
které zjistily vyšší výskyt respiračních obtíží a astmatu u dětí exponovaných znečištěnému ovzduší
s významným podílem oxidu dusičitého. Kvantitativní hodnocení je ale komplikováno tím, že je obtížné nebo
spíše nemožné oddělit účinky oxidu dusičitého od dalších současně působících látek. Prokazatelně neúčinná
koncentrace nebyla pro chronickou expozici prozatím přesvědčivě stanovena. Předpokládá se, že efekt
pozorovaný pro expozice oxidu dusičitému zahrnuje jak přímý toxický účinek, tak je indikátorem účinků
komplexní směsi imisí, avšak současné poznatky neumožňují bližší rozlišení tohoto efektu.
Odhadované stávající roční koncentrace neznamenají významné riziko pro obyvatele. V rozptylové studii je
podle pětiletých průměrů z údajů ČHMÚ očekávaná průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v
lokalitě 11,6 µg/m3. Příspěvky plánovaného záměru k ročním koncentracím oxidu dusičitého spočtené v řádu
maximálně desetiny µg/m3 po realizaci záměru (0,144 µg/m3) neovlivní současnou imisní situaci a jsou
vzhledem k zdravotně významným koncentracím zcela zanedbatelné.
Souhrnně lze konstatovat, že všechny použité přístupy potvrzují zanedbatelný vliv nových příspěvků záměru na
zdravotní obtíže, které by mohly souviset s akutní a chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím
imisním pozadím.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen
Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen. Jelikož jde o pozdní
účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika založeno na kvantifikaci míry
karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. Při hodnocení karcinogenů se
vychází z teorie bezprahového působení, což znamená, že se předpokládá, že neexistuje žádná koncentrace, pod
kterou by působení dané látky bylo nulové. Jakákoliv expozice představuje určité riziko, a velikost rizika je
úměrná velikosti expozice. Toto riziko se načítá v průběhu života, tak, jak je člověk vystaven působení daných
látek. Metody rizikové analýzy používají pro oblast velmi nízkých dávek extrapolace a předpokládají vztah
lineární regrese mezi zvyšující se expozicí a celoživotním rizikem vzniku rakoviny. Míra karcinogenního rizika
se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný
výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny.
Tuto míru pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual Lifetime Cancer Risk, v české
odborné literatuře označovaný jako CVRK) lze při předpokladu standardního expozičního scénáře kvantifikovat
pomocí jednotky karcinogenního rizika UCR, která udává horní hranici navýšení celoživotního rizika rakoviny u
jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 podle vzorce: ILCR = Rp x UCR
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Imisní pozadí benzenu v ovzduší podle imisních map ČHMÚ (pětileté průměry za roky 2014-2018) je v lokalitě
do 0,9 µg/m3. Pokud bychom předpokládali tuto průměrnou roční koncentraci benzenu v zájmové oblasti jako
pozaďovou, s vědomím značné nejistoty, pak této hodnotě odpovídá při použití jednotky karcinogenního rizika
UCR dle WHO (6x10-6) celoživotní navýšení karcinogenního rizika ILCR 5,4x10-6, což je cca 5 případů na 1
000 000 obyvatel.
Vypočtené průměrné roční imisní příspěvky záměru by měly, dle rozptylové studie, dosahovat v obytné zástavbě
maximální hodnoty pro benzen 1,4x10-2 µg/m3 a ILCR max. příspěvku je 8,4x10-8.
Pro výpočet celoživotního navýšení karcinogenního rizika byla, z konzervativních důvodů, použita nejvyšší
vypočtená koncentrace benzenu v referenčních bodech u nejbližší obytné zástavby. Výsledky výpočtů byly
zaokrouhleny.
Vypočtené příspěvky benzenu z provozu záměru jsou o dva řády nižší než koncentrace v imisním pozadí,
nezvýší tedy úroveň karcinogenního rizika imisního pozadí a jsou z hlediska zdravotních rizik zcela
nevýznamné, současnou míru zátěže neovlivní.
Individuální karcinogenní riziko pro posuzovanou lokalitu je v současné době 5,4x10-6, tedy cca 5 případů na 1
000 000 obyvatel a pohybuje se ve společensky přijatelném rozmezí několika případů na milión až 100 tisíc
obyvatel za 70 let.
Odhadované imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně imisního pozadí a
vlastních imisních příspěvků záměru v posuzované lokalitě, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska
platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen, ale i z podstatně přísnějšího pohledu zdravotních rizik.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren
Směs PAU tvoří řada látek, z nichž některé jsou klasifikovány jako karcinogeny, které se liší významností
zdravotních účinků. Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava v důsledku tvorby PAU během její
přípravy a v důsledku kontaminace plodin atmosférickým spadem. PAU jsou sice málo rozpustné ve vodě, ale
vysoce lipofilní. Snadno se vstřebávají plícemi, zažívacím traktem i přes kůži. V organismu podléhají PAU
komplexní metabolické přeměně za vzniku metabolitů, z nichž některé mohou iniciovat vznik nádorového
bujení. Výsledky posledních výzkumů upozorňují na PAU obsažené v jemné frakci suspendovaných částic
v ovzduší.
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je však karcinogenita. Odhad celkového
karcinogenního potenciálu směsi PAU v ovzduší vychází z porovnání potenciálních karcinogenních účinků
sledovaných PAU se závažností jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe popsaných zástupců – benzo[a]pyrenu.
Karcinogenita je u BaP a několika dalších PAU dostatečně dokumentována v experimentech na zvířatech a
svědčí o ní i výsledky epidemiologických studií u profesionálně exponované populace. Plicní karcinogenita BaP
může být potencována současnou expozicí dalším látkám, jako je cigaretový kouř, azbest a patrně též prašné
částice.
Jednotka karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu UCR = 8,7x10-2 doporučená WHO byla odvozena na základě
epidemiologické studie profesionálně exponované populace. Při aplikaci výše uvedené UCR 8,7x10-2 pak
vychází koncentrace BaP ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro
populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,012 ng/m3.
WHO nestanovuje pro PAU ve vnějším ovzduší doporučenou limitní koncentraci. Důvodem je jak bezprahový
karcinogenní účinek, který představuje hlavní riziko těchto látek v ovzduší, tak i jejich výskyt ve směsích a
možnost interakce s pevnými částicemi a dalšími látkami v ovzduší. Doporučuje proto, aby obsah PAU v
ovzduší byl omezován na nejnižší možnou úroveň.
V ČR byl stanoven imisní limit pro PAU vyjádřené jako BaP v hodnotě průměrné roční koncentrace 1 ng/m3.
Tato hodnota je však za současných imisních podmínek v dopravně zatížených oblastech v ČR překračována.
Imisní pozadí benzo(a)pyrenu v ovzduší bylo zjišťováno z map úrovní znečištění (MŽP) a průměrná roční
koncentrace z pětiletých průměrů se v daném území pohybuje do 0,6 ng.m-3, což nesignalizuje překročení
stanoveného cílového imisního limitu, který je 1 ng.m-3. Této zjištěné hodnotě imisního pozadí odpovídá
celoživotní navýšení karcinogenního rizika ILCR 5,2x10-5 to znamená cca 5 případů na 100 000 obyvatel.
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Vypočtený nejvyšší roční imisní příspěvek záměru by měl, dle rozptylové studie, dosahovat hodnot pro
benzo(a)pyren max. 0,0071 ng.m-3 a ILCR max. příspěvku je 6,1x10-7.
Pro výpočet celoživotního navýšení karcinogenního rizika byla, z konzervativních důvodů, použita nejvyšší
vypočtená koncentrace benzo(a)pyrenu v referenčních bodech u nejbližší obytné zástavby. Výsledky výpočtů
byly zaokrouhleny.
Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvky benzo(a)pyrenu z provozu záměru nezmění současnou míru zatížení a
nebudou příčinou zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění celoživotně exponovaných
obyvatel. Individuální karcinogenní riziko je pro posuzovanou situaci dáno pozadím tj. 5,2x10-5 (cca 5 případů
na 100 000 obyvatel).
Současné imisní pozadí benzo(a)pyrenu v posuzovaném území nepřekračuje státem garantovanou míru ochrany
veřejného zdraví a příspěvky benzo(a)pyrenu z realizace záměru nebudou představovat zvýšení zdravotního
rizika pro obyvatele lokality.
Provedený odhad zdravotního rizika PAU vyjádřené jako benzo(a)pyren koresponduje s výsledky odhadu
zdravotních rizik ze znečištěného ovzduší pro Českou republiku (zpráva zpracovaná SZÚ v roce 2017), kde je
konstatováno, že individuální karcinogenní riziko odhadované na základě potenciální expozice koncentracím
PAU zastupovaných BaP se v městských lokalitách pohybuje v rozmezí od cca 5 případů na 100 tisíc obyvatel
do 4 případů na 10 tisíc obyvatel za 70 let.
Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší
Byl proveden odhad zdravotních rizik, spojených s možnou změnou znečištění ovzduší, danou vlivem
plánovaného provozu záměru „Komerční zóna Cheb“.
Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými expozicemi ze zdrojů
souvisejícími s provozem záměru kumulativně spolu se změněnými intenzitami dopravy v řešené lokalitě, které
se očekávají bez ohledu na realizaci záměru.
Byla hodnocena rizika imisí suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, benzenu a PAU vyjádřené
jako benzo(a)pyren.
Pro hodnocení zdravotních rizik látek s karcinogenními účinky byl použit konzervativní expoziční scénář, to
znamená, že vypočtené maximální příspěvky u nejbližší obytné zástavby byly použity pro celou populaci
v okolí.
Z předložených modelových výpočtů vyplývá, že vypočtené příspěvky znečišťujících látek jsou nepatrné a po
realizaci záměru ani spolu s navýšenou pozaďovou dopravou nedojde ke změně ve znečištění ovzduší ve
srovnání se současnou situací, a tím nelze očekávat zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele v nejbližším okolí.

Vliv hluku na veřejné zdraví:
Obecné vlivy hluku na veřejné zdraví
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu informací, mohou
přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné situaci a době však mohou na
člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto nechtěné, obtěžující nebo škodlivě působící zvuky nazývají hlukem,
a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk do jisté míry považovat za bezprahově působící noxu.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako 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. Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je
možné s určitým zjednodušením rozdělit na účinky specifické, projevující se při dlouhodobé ekvivalentní
hladině akustického tlaku A nad 70 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru, a na účinky nespecifické
(mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. Nespecifické systémové účinky se
projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění
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neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je
učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou
manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení
hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patologického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku v denní době je v současnosti považováno poškození
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. V
době noční době, tj. v době spánku a fyziologické regenerace jsou za dostatečně prokázané považovány změny
fyziologických reakcí (kardiovaskulární aktivita, EEG zaznamenaná aktivita mozku), subjektivně udávané rušení
spánku a zvýšené užívání léků na spaní. Omezené důkazy jsou např. u vlivů hluku na hormonální a imunitní
systém, na některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví
sociální chování a výkonnost člověka. U nočního hluku jsou navíc (kromě výše uvedených) omezené důkazy
také u vlivů na kardiovaskulární systém, obezitu, poruchy duševního zdraví, pracovní úrazy a zkrácení
očekávané délky života.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména
pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto
smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze
nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních
aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a
rozmrzelosti a rušení spánku v noční době.
Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o nepříznivých účincích
hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši
ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku v
mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska
jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a
nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha.
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 24hodinové
ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. S vyšší expozicí hluku v mimopracovním prostředí se můžeme
setkat jen ve velmi specifických případech např. u lidí žijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště nebo
velmi rušných komunikací.
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 rizikovým 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. K odhadu rizika
sluchových ztrát je možné využít normu ČSN ISO 1999 s tím, že hlukovou expozici je třeba přepočítat na dobu
trvání 8 hodin. Tuto normu je možné použít i pro odhad rizika poškození sluchu při profesionální a
neprofesionální expozici.
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 důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce
citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči. Jde
tedy o podstatnou část populace.
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, třídy předškolních a školních zařízení, neboť neúplné
porozumění řeči u dětí 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.
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Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční složka vnímání,
tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních
stavů, mezi které patří 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 zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností
hluku velmi záleží i na řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To
vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u
exponované populace, a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách
v různých zemích. Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit, do jaké míry jej člověk může
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk, u nějž je předem
známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu, např. hluk ze stavební činnosti.
Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí. Rozmrzelost může
vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Kromě toho však může být
významně ovlivněna zdravotním stavem. Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i
podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Vysoké
hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců
zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje i zhoršená verbální
komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke slovní pomoci než k pomoci fyzické.
Epidemiologické studie prokazují, že stejná úroveň hlukové expozice z průmyslových zdrojů nebo různých typů
dopravy vede k rozdílnému stupni obtěžování exponované populace. Intenzivnější reakce obyvatel byly
pozorovány vůči hluku doprovázenému vibracemi, hluku obsahujícímu nízké frekvenční složky a hluku
impulsního charakteru. Nepříjemnější je též hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující tónové složky.
Hodnocení obtěžujícího účinku kombinované expozice hluku z různých zdrojů je velmi obtížné a doposud k
tomu s výjimkou hluku z různých typů dopravy neexistuje obecně přijatý model.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje změnami fyziologických reakcí během spánku, jako jsou
změny kardiovaskulární aktivity, EEG známky probuzení (spící si toto probuzení často následně neuvědomuje),
změny v trvání stádií spánku (redukce REM fáze), fragmentace spánku, zvýšená pohyblivost ve spánku, obtížné
usínání, probuzení v noci nebo příliš brzy ráno, zkrácení spánkového času. Dostatečný důkaz existuje také pro
subjektivně vnímanou poruchu spánku, popř. pro lékařem diagnostikovanou environmentální insomnii a pro
zvýšené užívání léků na spaní. Přestože rušení spánku vyvolané hlukem je samo o sobě zdravotní problém, navíc
vede k dalším následkům pro zdraví a životní pohodu. Setkávají se zde jak fyziologické, tak psychologické
aspekty působení hluku.
V rovině fyzického zdraví jsou popisovány tyto následky rušení spánku nočním hlukem: změny v hladinách
stressových hormonů, kardiovaskulární onemocnění (hypertenze a infarkt myokardu), deprese (u žen) a jiné
psychické poruchy, obezita, zkrácení očekávané délky života a zvýšený výskyt pracovních úrazů. V rovině
psychologicko-sociální je popisována ospalost a únava, rozmrzelost a zvýšená denní dráždivost, snížená
výkonnost, zhoršení poznávacích schopností, narušení sociálních kontaktů a stížnosti. Pro tyto fyziologické a
psychologické následky narušení spánku existují pouze omezené důkazy. Senzitivní skupinou populace jsou děti,
starší osoby, nemocní, těhotné ženy a lidé pracující na směny. Děti sice mají vyšší práh probuzení, ale pro ostatní
účinky nočního hluku jsou stejně nebo více citlivé než dospělí. K narušení spánku vede jak ustálený, tak i
proměnný hluk. I při nízké ekvivalentní hladině akustického tlaku A již malý počet hlukových událostí s vyšší
hladinou akustického tlaku ovlivňuje spánek. Význam zřejmě má i rozdíl mezi hladinou akustického tlaku
pozadí a vlastní hlukové události a taktéž délka intervalu mezi dvěma hlukovými událostmi. K adaptaci obyvatel
na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách ani po více letech. Dle doporučení WHO z roku 2007
je pro primární prevenci subklinických nepříznivých účinků nočního hluku doporučeno, aby populace nebyla
vystavována nočním hladinám hluku větším než Lnight, outside 30 dB v době, kterou většina lidí tráví na lůžku. Tato
hodnota je konečným cílem směrnice pro noční hluk (Night Noise Guideline - NNGL) k ochraně před
nepříznivými zdravotními účinky nočního hluku pro celou populaci včetně rizikových skupin, jako jsou děti,
chronicky nemocné a starší osoby. Pokud konečný cíl nemůže být v krátké době dosažen, jsou navrhovány dva
prozatímní cíle: 55 dB a 40 dB. Tyto cíle mají být použity při provádění aktivit hodnocení a řízení rizik.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních podmínkách u
dobrovolníků. Zvláště 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,
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jako jsou matematické operace a čtení. Ve školách v okolí letišť byla u dětí chronicky exponovaných leteckému
hluku při ekvivalentní hladině hluku nad 70 dB měřené vně školy pozorována snížená schopnost motivace, nižší
výkonnost při poznávacích úlohách a deficit v osvojení čtení a jazyka. Děti byly více roztržité a dělaly více chyb.
Nepříznivý účinek byl větší u dětí s horšími školními výkony. Zdá se také, že pravděpodobnější je deficit v
osvojení čtení u dětí chronicky exponovaných hluku doma i ve škole ve srovnání s dětmi pouze navštěvujícími
školu v hlučném prostředí. Nepříznivé ovlivnění výkonnosti je také popisováno jako následek narušení spánku
nočním hlukem.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému byly dle WHO prokázány v řadě epidemiologických a klinických studií
u populace (včetně dětí) 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).
V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je
vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace dostatečně saturován
příjmem z potravy. Deficit hladiny hořčíku v krvi může přispívat k vasokonstrikci a nedostatečnému prokrvení s
následnou hypertenzí a srdeční ischemií.
Od vydání doporučení WHO bylo na téma vztahu expozice hluku a rizika kardiovaskulárních onemocnění
publikováno několik souborných prací, které se shodují na dřívějších závěrech. Statisticky významný vztah k
riziku hypertenze je prokázán u profesionální expozice hluku a mírně zvýšené riziko prokazují studie u expozice
hluku z letecké dopravy. U hluku z pozemní dopravy se na základě průřezových studií předpokládá, že může
přispívat k prevalenci kardiovaskulárních onemocnění. Směrnice o nočním hluku vydaná WHO v roce 2007
považuje za dostatečně prokázaný vliv hluku v denní době na zvýšení rizika infarktu myokardu, avšak v případě
nočního hluku je důkaz omezený z důvodu nedostatku studií, zaměřených cíleně na noční hluk.
Pozorování mnoha účinků hlukové expozice v době těhotenství nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby
mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku. Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií
zaměřených na vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk
působící v denní době mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich
symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch. Zvýšená citlivost vůči rušivým účinkům hluku
může být indikátorem subklinické duševní poruchy. U nočního hluku existují pouze omezené důkazy o vlivu na
duševní poruchy jako např. depresi u žen. Omezené důkazy jsou také pro problémy z oblasti ležící na pomezí
mentálního zdraví a životní pohody, jako např. zvýšená dráždivost, únavnost a narušení sociálních kontaktů,
které jsou pravděpodobně následkem narušení spánku a jeho nedostatku.
Vliv posuzovaného záměru na veřejné zdraví z hlediska hluku
Hodnocení zdravotních rizik posuzuje nejenom změny expozice hluku, ale především počty exponovaných
obyvatel, resp. zdravotní dopady na obyvatele žijící v posuzovaném území. Pro tato posouzení jsou používány
jiné hlukové ukazatele, než jsou ukazatele pro porovnání s hygienickými limity.
Výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následně ke kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu
míry zdravotního rizika je znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě. Podkladem k hodnocení hlukové
expozice zájmového území je hluková studie, která je zpracována pro posouzení stávající hlukové zátěže pro rok
2019, pro rok 2019 s omezením tranzitní nákladní dopravy, pro rok 2025 bez záměru a pro rok 2025 se
záměrem. Výpočty byly provedeny pro denní i noční dobu.
Pro výpočty byl v hlukové studii použitý výpočtový program HLUK+, verze 13.01 profi13.
Do výpočtového modelu v současné době a v roce 2025 bez realizace záměru nebyly v hlukové studii zahrnuty
parkovací plochy. Po realizaci posuzovaného záměru se předpokládá vybudování 43 parkovacích ploch. Většina
je pro osobní automobily převážně zaměstnanců. Celkem je navrženo 581 parkovacích (z toho 49 pro ZTP) a 7
parkovacích míst pro nákladní automobily. Pro posouzení hlukové úrovně bylo v hlukové studii zadáno 26
referenčních výpočtových bodů, které jsou uvedeny v kapitole Hluk a vibrace.
Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková zátěž v nejbližších chráněných
venkovních prostorech staveb ve sledovaném území pro následující modelové situace:
Hluková situace rok 2019 stávající stav – denní i noční doba
Hluková situace rok 2019 uplatnění zákazu vjezdu tranzitních nákladních vozidel do centra města
– denní i noční doba
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Hluková situace rok 2025 Hluková situace rok 2025 Hluková situace rok 2025 -

bez realizace posuzovaného záměru – denní i noční doba
po realizaci posuzovaného záměru – denní i noční doba
po realizaci posuzovaného záměru s navrženou protihlukovou clonou–
denní i noční doba

Hluk z výstavby
Výsledky jsou uvedeny v kapitole Hluk a vibrace tohoto oznámení.
V roce 2019 ovlivňuje hlukovou hladinu zejména doprava na přilehlých ulicích a křižovatkách, především v
okolí Ašské ulice. Ve dne jsou dosahovány v těsné blízkosti uliční sítě hodnoty vyšší než 60 dB (referenční
výpočtový bod 26). U dalších objektů jsou v referenčních bodech dosahovány hodnoty nad 50 dB(A).
Referenční body umístěné ve větší vzdálenosti od hlavních komunikací nebo na odvrácené straně domů jsou
hlukem z dopravy exponovány méně. V noční době je situace obdobná (o cca nižší).
Hluk z výstavby
V hlukové studii byly provedeny výpočty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru
pro dobu stavební činnosti (700 do 2100 hod.). Do výpočtů byl zahrnut hluk vyvolaný dopravou a vlastními
stavebními pracemi. Dle provedených výpočtů hluk z výstavby záměru u nejbližší obytné zástavby překročí
hygienický limit zejména v rámci dokončovacích prací (etapa III). Na základě provedených výpočtů jsou pro
omezení negativního vlivu výstavby záměru navržena v hlukové studii protihluková opatření pro období
výstavby.
Hluk z výstavby není z hlediska zdravotních rizik hodnocen, protože se jedná o krátkodobou expozici hluku, pro
jejíž zhodnocení nejsou zatím k dispozici dostatečné odborné podklady.
I při dodržení hygienického limitu hluku ze stavební činnosti je nevyhnutelné, že dojde ke zvýšení obtěžování
obyvatel přilehlých domů, na kterém se budou podílet i další negativní vlivy stavebních prací. Doporučuje se
proto, aby byla realizována protihluková opatření navržená v hlukové studii a aby byla věnována zvláštní
pozornost zpracování plánu výstavby s přijetím a systémem kontroly dodržování opatření ke snížení negativních
vlivů.
Potencionálně exponovaná populace
Stávající hluková situace v zájmovém území je především způsobená hlukem z dopravy.
V lokalitě, která je nejvíce ovlivněna dopravou na Ašské ulici (II/214) se nachází 5 obytných objektů (RVB
1,2,3,23,24,25,26), v současné době rok 2019 se zde hluk z dopravy v denní době pohybuje od 43* do 61 dB a
v noční době od 36* do 54 dB. Zákazem vjezdu nákladních vozidel je hluk z dopravy v denní době od 43* dB
do 60 dB a v noční době od 35* do 52 dB.
*hodnoty vypočtené na odvrácené fasádě budov

V roce 2025 bez realizace záměru nedojde ke změně hluku z dopravy oproti hluku v roce 2019 se zákazem
vjezdu nákladních vozidel.
Po realizaci záměru rok 2025 dojde ke zvýšení hlukové zátěže, hluk z dopravy se v denní době bude pohybovat
od 45* do 61 dB a v noční době od 38* do 53 dB. Po realizaci navržené clony dojde v této lokalitě k mírnému
snížení hluku z dopravy – v denní době se bude hluk pohybovat od 43* dB do 61 dB a v noční době od 36* do
53 dB.
*hodnoty vypočtené na odvrácené fasádě budov

V lokalitě podél komunikace Ke Skalce, lokalita nejblíže budoucího vjezdu do areálu záměru, v území 6
obytných objektů – výpočtové body 4 až 14 – jsou v současné době rok 2019 hladiny hluku z dopravy v denní
době od 36* do 57 dB, v noční době od 29* do 49 dB. Zákazem vjezdu nákladních vozidel je hluk z dopravy
v denní době od 35* dB do 57 dB a v noční době od 27* do 49 dB.
*hodnoty vypočtené na odvrácené fasádě budov

V roce 2025 bez realizace záměru nedojde ke změně hluku z dopravy oproti hluku v roce 2019 se zákazem
vjezdu nákladních vozidel.
Po realizaci záměru rok 2025 dojde ke zvýšení hlukové zátěže, hluk z dopravy se v denní době bude pohybovat
od 36* do 58 dB a v noční době od 28* do 50 dB.
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*hodnoty vypočtené na odvrácené fasádě budov

Po realizaci navržené clony dojde u domu Tylova 30 ke snížení hlukové zátěže v denní době o 2,4 dB a
v noční době o 3,4 dB, u domu Tylova 24 bude snížení v denní době o 2,2 dB a v noční době o 1,9 dB, u
domu Tylova 28 bude snížení v denní době o 3,3 dB a v noční době o 2,5 dB a u domu Ke Skalce 17 bude
snížení v denní době až o 4,1 dB a v noční době až o 3,5 dB. Tato snížení jsou významná.
V lokalitě vzdálenějších od záměru podél komunikace Ke Skalce – výpočtové body 15 až 19 nebudou změny
v akustické situaci z hluku z dopravy postřehnutelné. Hluk z dopravy se ve všech posuzovaných stavech
pohybuje v denní době od 48 do 53 dB a v noční době od 40 do 45 dB.
v lokalitě za kruhovým objezdem v ulici Ke Skalce s ulicí Komorní se nachází 6 obytných objektů – výpočtové
body 20,21 a 22. V současné době a v roce 2025 bez záměru se zde hluk z dopravy bude pohybovat v denní
době od 48 do 54 dB a v noční době od 40 do 46 dB. Po realizaci záměru dojde k mírnému zvýšení hluku
z dopravy v denní době na 50 až 55 dB. V noční době provozem záměru v této lokalitě nedojde ke změně
hlukové situace.
Pro hodnocení zdravotních rizik posuzujeme změnu, která nastane po uvedení záměru do provozu.
Charakterizace rizika
Současná situace:
1.
Pro obyvatele žijící v lokalitě podél komunikace v Ašské ulici II/214 zjištěné hladiny hluku z dopravy
překračují v současné době prahové hodnoty hluku pro obtěžování i prahové hladiny hluku pro
subjektivně udávané rušení spánku (pocity obtěžování by mohlo mít 9 až 12 % obyvatel a rušených
hlukem ve spánku by mohlo být 6 až 8 % obyvatel lokality). V současné době hluk z dopravy překračuje
v Tylově č.24 a č.22, v Dolnické č.5 a ve Zlaté č. 2 i prahovou hladinu pro hypertenzi a ischemickou
chorobu srdeční. Tyto zdravotní účinky hluku se tedy mohou vyskytovat u obyvatel za stávající situace,
nezávisle na realizaci záměru.
2.
Pro obyvatele lokality podél komunikace Ke Skalce nejblíže k budoucímu vjezdu do areálu záměru
zjištěné hladiny hluku z dopravy překračují v současné době prahové hodnoty hluku pro obtěžování, a
kromě domu Tylova 28 jsou překračovány i prahové hladiny hluku pro subjektivně udávané rušení
spánku (pocity obtěžování by mohlo mít až 7 % obyvatel a rušených hlukem ve spánku by mohlo být až 5
% obyvatel lokality). Pro obyvatele této lokality (kromě obyvatel domu Tylova 28) překračuje hluk
z dopravy i prahovou hladinu pro hypertenzi a ischemickou chorobu srdeční.
3.
Pro obyvatele v lokalitě podél komunikace Ke Skalce vzdálenější od záměru překračují v současné době
prahové hladiny hluku pro obtěžování a jsou i mírně překračovány prahové hladiny hluku pro subjektivně
udávané rušení spánku (pocity obtěžování by mohlo mít až 5 % obyvatel a rušených hlukem ve spánku by
mohlo být 3 % obyvatel lokality).
4.
Pro obyvatele v ulici Komorní a Tyršova za okružní křižovatkou překračují v současné době prahové
hladiny hluku pro obtěžování a jsou i mírně překračovány prahové hladiny hluku pro subjektivně udávané
rušení spánku (pocity obtěžování by mohlo mít cca 4 % obyvatel a rušených hlukem ve spánku by mohlo
být asi 3 % obyvatel lokality).
Situace po realizaci záměru:
1.

2.

3.

Z předložených podkladů vyplývá, že v souvislosti s plánovaným záměrem „Komerční zóna Cheb“ dojde
k mírnému zvýšení stávající hladiny hluku z dopravy u obyvatel v okolí komunikace II/214 v Ašské ulici,
ale toto zvýšení není významné a nebude mít za následek zvýšení zdravotních rizik hluku z dopravy.
Pro obyvatele lokality podél komunikace Ke Skalce nejblíže k budoucímu vjezdu do areálu záměru dojde
realizací záměru ke zvýšení hladiny hluku. V hlukové studii jsou navržena protihluková opatření, která u
nejbližších obytných objektů sníží hladiny hluku vyvolanou dopravou o 2 až 4 dB. Přesto budou
v chráněném venkovním prostoru překračovány prahové hodnoty hluku pro obtěžování i prahové hodnoty
hluku pro subjektivně udávané rušení spánku (pocity obtěžování by mohlo mít cca 8 % obyvatel a
rušených hlukem ve spánku by mohlo být až 5 % obyvatel lokality). Pro obyvatele této lokality (kromě
obyvatel domu Tylova 28) bude hluk z dopravy překračovat i prahovou hladinu pro hypertenzi a
ischemickou chorobu srdeční.
Pro obyvatele vzdálenějších lokalit nedojde realizací záměru ke změně v akustické situaci v porovnání
situace bez realizace záměru.
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Vztahy expozice a účinku byly odvozeny pro obtěžování vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a jsou
zprůměrňovány na celou populaci. Nemusí tedy platit pro jednotlivce nebo malé soubory exponovaných osob,
jako je tomu v daném případě u obyvatel hodnocených rodinných domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek
hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním
vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových místností a dalšími faktory a
významně se lišit od vypočtených údajů.
Závěr k hodnocení hluku
Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po uvážení všech
výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:
Současná i výhledová hluková zátěž obyvatel dotčeného území je určována především dopravním hlukem
a nelze zde u obyvatel žijících podél komunikace II/214 vyloučit zdravotní důsledky hluku jako je
obtěžování, hypertense a ischemická choroba srdeční.
Odhadované procento obyvatel hodnoceného obytného území obtěžovaných hlukem a rušených hlukem ve
spánku ze silniční dopravy, stejně jako zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, není zanedbatelné,
nicméně se nevymyká běžné akustické situaci obytného území v městských sídlech.
Provozem záměru a po realizaci protihlukových opatření nedojde v chráněném venkovním prostoru
staveb u nejbližší obytné zástavby k významné změně v akustické situaci (změny se pohybují v desetinách
dB) a nelze tedy předpokládat zvýšení počtu obyvatel s pocity obtěžování v denní době a rušení hlukem
z dopravy v noční době ani zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění vlivem hluku ze silničního
provozu.
Je zde třeba znovu upozornit na to, že vztahy expozice a účinku byly odvozeny pro obtěžování vyvolané
dlouhodobou hlukovou expozicí a jsou zprůměrňovány na celou populaci. Nemusí tedy platit pro jednotlivce
nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v daném případě u obyvatel hodnocených rodinných
domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí
konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních
pobytových místností a dalšími faktory a významně se lišit od vypočtených údajů.

D. 1.2. Vlivy na ovzduší a klima
• Období výstavby
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební práce).
Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do
ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice
(sekundární prašnost).
Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných škodlivin
si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a částečně oxid dusičitý. Objem emise
sekundární a resuspendované složky prachových částic z plochy staveniště, ale i dopravy, závisí také na řadě
dalších faktorů, jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, okamžitý
průběh počasí (množství srážek, vlhkost, rychlost větru atp.). Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti
nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech
větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a
následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin.
Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze
orientační.
Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat relativně vysoké
příspěvky k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní rozptylové
podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou
situaci. Vypočteny bývají pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí tak zároveň nastat za nejméně příznivých
rozptylových podmínek a směru větru. Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat
s hodnotami předpokládaného imisního pozadí.
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Z hlediska ochrany ovzduší je tedy třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při
provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy by měl
dodavatel stavby zajistit účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a další výstavbě,
v případě potřeby zabezpečit skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné
údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště pro celou dobu výstavby. Je
třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek atp.
Lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové
omezenosti přijatelný.
• Po uvedení do provozu
Při modelování přírůstků imisních koncentrací oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10, benzenu a
benzo(a)pyrenu v zájmovém území byl použit program SYMOS´97, který umožňuje výpočet maximálních
hodinových, maximálních denních i průměrných ročních imisních koncentrací vždy ve vztahu řešených
škodlivin k příslušným imisním limitům. Výsledné imisní koncentrace pro grafický výstup jsou počítány ve
výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).
Rozptylová studie je počítána pro imisní příspěvek provozu záměru ve výhledu po jeho zprovoznění. Zdroji
emisí zahrnutými do tohoto výpočtu jsou plynové spalovací zdroje navržené pro vytápění a přípravu teplé vody a
provoz na nových obslužných komunikacích v řešené zóně. Záměrem generovaná automobilová doprava bude
dále zdrojem emisí na veřejných komunikacích ve svém okolí. Vzhledem k tomu, že ve výhledu roku
zprovoznění záměru se předpokládají změny stávající silniční sítě, byl výpočet proveden pro kumulativní
působení provozu záměru a navýšené dopravy v okolí záměru, která připadá na vrub dalšímu rozvoji města
přímo nesouvisejícímu s posuzovaným záměrem. Výsledné hodnoty imisních příspěvků tak představují
kumulativní příspěvek provozu záměru a navýšené automobilové dopravy oproti současnosti. Takto vypočítané
hodnoty imisních příspěvků lze přičíst k hodnotám imisních koncentrací v pozadí a porovnat je s platnými
imisními limity.
Pro kumulativní posouzení byly intenzity dopravy získány odečtením stávajících intenzit od intenzit obsažených
v dopravní studii pro výhledovou situaci po realizaci záměru.
Hodnoty imisních příspěvků jsou hodnoceny na pozadí dle mapy znečištění ovzduší ČHMÚ zpracované pro
pětileté klouzavé průměry let 2014 až 2018. O hodnotách imisního pozadí je částečně dále usuzováno z výsledků
imisních měření na stanicích imisního monitoringu vzhledem k tomu, že v mapách klouzavých průměrů nejsou
zpracovány maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého.
Pro grafický list mapující imisní pole celé mapované plochy byl výpočet proveden v podrobné síti s krokem
15 m ve směru osy X a 13 m ve směru osy Y. Jedná se celkem o 6399 referenčních bodů. Příspěvky k imisním
koncentracím jsou dále počítány v sedmi referenčních bodech zvolených v místech nejbližší stávající obytné
zástavby.
Referenční bod č. 1
rodinný dům Komorní č.p. 1951
Referenční bod č. 2
bytový dům Tyršova č.p. 1906
Referenční bod č. 3
rodinný dům Březová č.p. 2165
Referenční bod č. 4
objekt k bydlení Ke Skalce č.p. 55
Referenční bod č. 5
rodinný dům Tylova č.p. 2422
Referenční bod č. 6
objekt k bydlení Tylova č.p. 1932
Referenční bod č. 7
bytový dům Tylova č.p. 1810
Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 rozptylové studie.
Posouzení vlivu všech emisních zdrojů na kvalitu ovzduší je provedeno přepočtem emisních vydatností
z jednotlivých zdrojů emisí na imisní koncentrace a porovnáním výsledných imisních koncentrací spolu
s imisním pozadím s platnými imisními limity.
V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou stanoveny imisní limity pro následující záměrem emitované
znečišťující látky:
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Tabulka č.27

Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení

Znečišťující látka
Oxid dusičitý
PM10

Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení za rok

1 hodina

200 µg/m3

18

1 kalendářní rok

40 µg/m

0

24 hodin

50 µg/m

35

3

3

1 kalendářní rok

40 µg/m

0

PM2,5

1 kalendářní rok

0

benzen

1 kalendářní rok

25 µg/m3
20 µg/m3 *)
5 µg/m3

benzo-a-pyren

*)

3

0

3

1 kalendářní rok

1 ng/m

0

3

imisní limit 20 µg/m pro PM2,5 platný od 1. ledna 2020

Výsledné hodnoty imisních příspěvků a jejich zhodnocení
Při hodnocení současného stavu ovzduší v řešené lokalitě bylo využito imisních map pětiletých průměrů (2014
až 2018), které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav na svých stránkách. Pro hodnocení kvality ovzduší
v pozadí jsou použity dále výsledky imisních měření na imisních stanicích v ČR.
Na grafických znázorněních v příloze č. 2 rozptylové studie (viz přílohová část) jsou zobrazeny hodnoty
imisních příspěvků způsobených provozem posuzovaného záměru v jeho okolí ve výšce 1,5 m nad terénem
(dýchací zóna) včetně změn na okolní silniční síti.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty imisních příspěvků provozu záměru po zprovoznění
záměru spočítané ve zvolených referenčních bodech umístěných u okolní nejbližší obytné zástavby i u obytné
zástavby záměrem navrhované. Výpočet byl proveden v úrovni jednotlivých obytných pater. V následující
tabulce je v každém referenčním bodě uvedena hodnota nejvyššího imisního příspěvku, která byla v jednotlivých
výškách na fasádě zjištěna. V imisním příspěvku PM10 je zahrnuta také sekundární prašnost vyvolaná
automobilovou dopravou.
Tabulka č.28
Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru a navýšené automobilové dopravy ve
výhledu
NO2
PM10
benzen
BaP
Referenční bod
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(ng/m3)
Průměrná
Max.
Průměrná
Max. denní
Průměrná
Průměrná
roční
hod.imise
roční imise
imise
roční imise
roční imise
imise
RB 1 RD Komorní č.p. 1951
0,037
1,31
0,025
0,51
0,0019
0,0009
RB 2 BD Tyršova č.p. 1906
0,044
1,96
0,031
0,52
0,0024
0,0012
RB 3 RD Březová č.p. 2165
0,055
1,86
0,045
0,60
0,0034
0,0017
RB 4 OKB Ke Skalce č.p. 55
0,093
1,32
0,098
0,57
0,0076
0,0036
RB 5 RD Tylova č.p. 2422
0,144
1,90
0,186
1,32
0,0136
0,0071
RB 6 OKB Tylova č.p. 1932
0,105
1,36
0,124
0,90
0,0086
0,0054
RB 7 BD Tylova č.p. 1810
0,076
1,79
0,077
0,79
0,0055
0,0035
MIN
0,037
1,31
0,025
0,51
0,0019
0,0009
MAX

0,144

1,96

0,186

1,32

0,0136

0,0071

V následující tabulce je uvedeno tedy dále rozpětí imisních příspěvků zjištěné v rámci výpočtu pro grafický
výstup, který byl spočítán v husté síti referenčních bodů pokrývajících celou mapovanou lokalitu včetně středů
komunikací.
Tabulka č.29
Rozmezí výsledných kumulativních imisních příspěvků škodlivin v celé mapované
lokalitě
NO2
PM10
benzen
BaP
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(ng/m3)
Průměrná
Max. hod.
Průměrná
Max. denní
Průměrná
Průměrná
roční imise
imise
roční imise
imise
roční
roční
MIN
0,01
0,9
0
0,3
0
0
MAX
0,16
2,0
0,25
1,2
0,018
0,009
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V následující tabulce je přehledně provedeno zhodnocení imisních příspěvků spolu s hodnotami imisního pozadí
a srovnání výsledných hodnot s imisními limity. Pro výsledné hodnocení byly upřednostněny hodnoty imisního
pozadí dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry. Dle platného zákona o ochraně
ovzduší (prováděcí předpis – vyhláška 415/2012, Příloha 15 Obsahové náležitosti rozptylové studie) se má při
hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě vycházet právě z map znečištění
konstruovaných v síti 1 x 1 km pro pětileté klouzavé průměry koncentrací. Pouze v případě maximálních
hodinových koncentrací oxidu dusičitého byly využity a výsledky měření na imisních stanicích v ČR vzhledem
k tomu, že mapa znečištění ovzduší hodnoty těchto koncentrací neobsahuje. V následujících tabulkách jsou
v řádku „celkem po realizaci: pozadí + nejvyšší příspěvek“ hodnoty nejvyššího imisního příspěvku
(kumulativního) přičteny k hodnotě imisního pozadí.
Tabulka č.30
Shrnutí a zhodnocení imisních kumulativních příspěvků k průměrným ročním
3
koncentracím (µg/m )

imisní pozadí
nejvyšší imisní příspěvek záměru
celkem po realizaci:
pozadí + nejvyšší příspěvek
imisní limit (µg/m3)
podíl imisního limitu (%)

*)

NO2
(µg/m3)
11,6
0,16
11,76

PM10
(µg/m3)
18,5
0,25
18,75

PM2,5
(µg/m3)
14,1
<0,25
<14,35

benzen
(µg/m3)
0,9
0,018
0,918

BaP
(ng/m3)
0,6
0,009
0,609

40

40

20*)

5

1

29,4

46,9

< 71,8

18,4

60,9

Poznámka: Pro hodnocení imisního příspěvku PM2,5 byl použit imisní limit platný v roce 2020

Z tabulky vyplývá, že realizací záměru ani spolu s navýšením pozaďové automobilové dopravy v okolí nedojde
k překročení platných imisních limitů ročních pro všechny posuzované škodliviny, kterými je oxid dusičitý,
suspendované částice PM10, PM2,5, benzen i benzo(a)pyren. V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění
ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry předpokládat plnění platných ročních limitů pro tyto
škodliviny. V imisním pozadí je plněn dokonce i imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu,
u kterého je problematické plnění na řadě míst v ČR.
Hodnocení imisních příspěvků PM2,5 je zpracováno konzervativně na straně rezervy - využito je imisních
příspěvků PM10 vzhledem k tomu, že imise PM2,5 tvoří pouze určitý podíl imisí PM10. Vzhledem k hodnotám
kumulativního imisního příspěvku částic frakce PM10 (včetně zahrnuté sekundární prašnosti) na úrovni nejvýše
desetin µg/m3 v kumulativní variantě, lze konstatovat, že provoz řešeného záměru nezpůsobí při přibližném
zachování imisního pozadí překročení platného imisního limitu pro PM2,5, který bude od ledna 2020 zpřísněn
z 25 na 20 μg/m3 .
Z výsledků imisních měření benzo(a)pyrenu na imisních stanicích v ČR však dále také vyplývá, že měsíční
průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný sezónní charakter s nejvyššími koncentracemi v topné
sezóně, zejména v měsících prosinci a lednu a naopak s minimálními až nulovými koncentracemi v letních
měsících. Z toho lze usuzovat, že příspěvek automobilové dopravy obecně k průměrným ročním koncentracím
benzo(a)pyrenu je spíše okrajový a může být i nižší, než odpovídá současně používaným emisním faktorům
z automobilové dopravy.
V následující tabulce jsou obdobně zhodnoceny imisní příspěvky ke krátkodobým koncentracím NO2 a PM10 ve
vztahu k příslušným imisním limitům.
Tabulka č.31
3
(µg/m )

Shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků k maximálním krátkodobým koncentracím

imisní pozadí
nejvyšší imisní příspěvek záměru
celkem po realizaci: pozadí + nejvyšší příspěvek
imisní limit (µg/m3)
podíl imisního limitu (%)

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

NO2
maximální hodinové imise
pod 100 (19MV odhad)
1,32
pod 100 až 101,32 *
200
50,0 až 50,7
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Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)

PM10
maximální denní imise
32,3 (36 MV)
1,2
33,7 až 33,9*
50
67,4 až 67,8
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Poznámka: Maximální krátkodobé imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno v tabulce,
představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze dle
výsledků rozptylové studie tedy výsledné maximální hodnoty očekávat.

Imisní limit pro denní maximum částic frakce PM10 i imisní limit pro hodinové maximum NO2 je v řešené
lokalitě dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry, resp. dle výsledků měření
na stanicích imisního monitoringu v ČR, plněn. Dle výsledků rozptylové studie imisní příspěvek posuzovaného
záměru ani v kumulaci s navýšenou automobilovou dopravou v pozadí nezpůsobí překročení imisního limitu pro
denní maximum PM10 ani imisního limitu pro hodinové maximum NO2 (za předpokladu přibližného zachování
stávajícího imisního pozadí).
Předmětem rozptylové studie je posouzení vlivu provozu stavby „Komerční zóna Cheb“ na kvalitu
ovzduší. Novými zdroji znečišťování ovzduší vznikajícími v rámci posuzované stavby jsou plynové
spalovací zdroje navržené pro vytápění a přípravu teplé vody a dále generovaná automobilová doprava.
Pro vytápění hal a obchodů budou využity plynové zářiče a plynové kotelny. Celková potřeba tepla za
areál činí 5 024 kW. Dle dopravně inženýrských podkladů je intenzita generované dopravy dána 1200
jízdami osobních a 320 jízdami nákladních vozidel v obou směrech za den.
K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým v emisích z nových zdrojů, pro které je tato rozptylová studie
řešena, patří oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Rozptylová studie
počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru kumulativně spolu se změněnými intenzitami
dopravy v řešené lokalitě, které se očekávají bez ohledu na realizaci záměru. Hodnoty výsledných
kumulativních imisních příspěvků jsou ve studii porovnány spolu s imisním pozadím s platnými imisními
limity dle zákona o ochraně ovzduší.
Podle mapy znečištění ovzduší zpracované pro klouzané pětileté průměry i dle výsledků imisních měření
na stanicích v ČR lze v řešené lokalitě očekávat plnění platných imisních limitů pro roční průměr i
krátkodobá maxima všech emitovaných škodlivin, kterými je oxid dusičitý, suspendované částice PM10 i
PM2,5, benzen i benzo(a)pyren.
Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že imisní příspěvky řešeného záměru
k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého, částic PM10 i PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu
nezpůsobí v řešené lokalitě ani spolu s navýšenou pozaďovou dopravou překročení příslušných platných
imisních limitů pro roční průměr těchto škodlivin. Lze předpokládat také, že také kumulativní imisní
příspěvky ve výhledu k hodinovým maximům NO2 a k denním maximům PM10 nezpůsobí při provozu
záměru při přibližném zachování imisního pozadí překročení příslušných platných imisních limitů pro
krátkodobá maxima těchto škodlivin. Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší záměr „Komerční zóna
Cheb“ označit za dobře přijatelný, který splňuje všechny legislativní podmínky na poli ochrany ovzduší.

D. I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
• Období výstavby
Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro dobu stavební
činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č.32

Výsledky výpočtů hluku ze stavební činnosti

Výpočtový bod

V1 - 30 m

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,14 hod [dB]
zemní práce
stavební práce
dokončovací práce,
terénní úpravy
62,8

62,2

67,3

Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních hodinách se
stavební činnost nepředpokládá.
Dle provedených výpočtů hluk z výstavby záměru u nejbližší obytné zástavby překročí hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,14h = 65 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, zejména v rámci
KOMERČNÍ ZÓNA CHEB
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dokončovacích prací (etapa III). Hluk ze staveništní dopravy na veřejných komunikacích nepřesáhne
ekvivalentní hladinu akustického tlaku A LAeq,16h = 55 dB.
Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby záměru navržena
protihluková opatření pro období výstavby.

Pozn.: Vliv stavební činnosti a dopravní obsluhy staveniště byl zpracován na základě dostupných
údajů o předpokládaném postupu stavebních prací v době přípravy projektové dokumentace.
• Po uvedení do provozu
Hluková studie (přiložena v přílohové části) za využití programového produktu HLUK+ hodnotí následující
modelové situace:
Ø Hluková situace rok 2019 - stávající stav - denní doba
Ø Hluková situace rok 2019 - uplatnění zákazu vjezdu tranzitních nákladních vozidel do centra města
- denní doba
Ø Hluková situace rok 2025 - bez realizace posuzovaného záměru - denní doba
Ø Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru - denní doba
Ø Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru a instalaci protihlukové clony denní doba
Ø Hluková situace rok 2019 - stávající stav - noc
Ø Hluková situace rok 2019 - uplatnění zákazu vjezdu tranzitních nákladních vozidel do centra města
- noc
Ø Hluková situace rok 2025 - bez realizace posuzovaného záměru - noc
Ø Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru - noc
Ø Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru a instalaci protihlukové clony - noc.
V následující tabulce jsou postihnuty rozdíly v úrovni hlukových hladin u jednotlivých výpočtových bodů
v různých posuzovaných situacích.
Tabulka č.33

Rozdíly v hlukové úrovni u výpočtových bodů - den ( dB)

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

-1,1

-1

0,4

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

-1,3

-1,2

0,2

0,0

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

-0,7

-0,6

2,4

-2,2

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

-1

-1

0,8

0,0

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

-0,8

-0,7

1,9

-2,4

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

-0,4

-0,3

2,9

-3,3

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

-0,1

0

2,2

-4,1

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

-0,2

-0,1

3,2

-2,7

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

0

0,1

1,9

0,0

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

-0,1

0

2,0

-0,7

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

0

0,1

2,0

-0,1

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

0

0,1

0,8

0,0

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

0

0

1,1

0,0

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

-0,1

0

0,9

0,0

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

0

0,1

0,9

0,0

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

0

0,1

0,8

0,0

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

0

0,1

0,1

0,0

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

0

0,1

0,3

0,0

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

0

0,1

0,0

0,0

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

0

0,3

1,2

0,0

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB
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21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

0

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

0

0,1

1,4

0,0

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

-1,2

-1,1

0,2

0,0

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

-1,1

-1

0,2

0,0

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

-1,3

-1,2

0,2

0,0

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

-1,2

-1,2

0,2

0,0

0,4

1,3

0,0

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že uplatnění zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy (nad 12 tun) přineslo
zlepšení situace až o 1,3 dB(A). V roce 2025 bez realizace posuzovaného záměru by byla hluková situace oproti
stávajícímu stavu příznivější zejména u objektů v okolí Ašské silnice (předpoklad modernizace vozidel),
referenční výpočtové doby uvnitř zástavby budou velmi nevýrazně postiženy z důvodu předpokládaného nárůstu
intenzit. V případě výstavby záměru "Komerční zóna Cheb" však lze předpokládat zvýšení hlukových hladin až
o 3,2 dB(A) oproti stavu stejného roku 2025 bez výstavby. Nejvýraznější zvýšení je u RVB 3, 5 až 11 (ulice Ke
Skalce). Proto tato hluková studie navrhuje výstavbu protihlukové clony (viz dále), která zajistí, že hluková
situace bude téměř na úrovni roku 2025 bez výstavby, v některých RVB ještě lepší (RVB 5, 6 a 7).
V noční době je situace obdobná, jak dokládá následující tabulka.
Tabulka č.34

Rozdíly v hlukové úrovni u výpočtových bodů - noc ( dB)

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

-2,1

-2

0,5

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

-2,3

-2,2

0,1

0,0

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

-1,4

-1,3

3,3

-1,9

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

-2

-1,9

0,9

0,0

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

-1,6

-1,5

2,6

-2,4

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

-1

-0,9

4,5

-2,5

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

-0,1

0,1

3,0

-3,5

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

-0,4

-0,3

4,7

-2,1

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

0

0,1

1,5

0,0

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

-0,2

-0,1

2,6

-0,8

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

0

0,1

2,1

0,0

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

0

0,1

0,9

0,0

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

0

0,1

0,9

0,0

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

0

0,2

1,0

0,0

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

0

0,1

1,7

0,0

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

0

0,1

1,6

0,0

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

0

0,1

0,4

0,0

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

0

0,1

1,0

0,1

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

0

0,1

0,0

0,0

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

0

0,2

0,0

0,0

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

-0,1

0,1

0,1

0,0

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

0

0,1

1,5

0,0

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

-2,3

-2,2

0,2

0,0

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

-2,1

-2,1

0,2

0,0

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

-2,3

-2,2

0,1

0,0

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

-2,3

-2,3

0,1

0,0

Zákaz vjezdu
NA - stav
2019

2025 - stav
2019

Po výstavbě
záměru - 2025

2025 se
záměrem - se
záměrem a
clonou
-0,2

Porovnání s hygienickými limity
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V současné době u referenčních výpočtových bodů ve stávající obytné zástavbě nedochází v denní ani noční
době k překročení hygienických limitů. Realizací posuzovaného záměru nebude překročen hygienický limit u
všech posuzovaných RVB, i když se hluková situace zhorší.
Tabulka č.35

Překročení nejvyšších přípustných hodnot - den (dB)

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

Navržený
hygienický
limit

St. stav
2019

Zákaz
vjezdu
NA 2019

2025 bez
záměru

2025 se
záměrem

2025 se
záměrem
a clonou

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

70

-12,9

-14,0

-13,9

-13,5

-13,6

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

70

-8,5

-9,8

-9,7

-9,5

-9,5

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

50

-6,5

-7,2

-7,1

-4,7

-6,9

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

50

-13,7

-14,7

-14,7

-13,9

-13,9

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

60

-9,5

-10,3

-10,2

-8,3

-10,7

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

60

-11,2

-11,6

-11,5

-8,6

-11,9

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

60

-5,7

-5,8

-5,7

-3,5

-7,6

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

60

-9,4

-9,6

-9,5

-6,3

-9

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

60

-3,6

-3,6

-3,5

-1,6

-1,6

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

60

-10,2

-10,3

-10,2

-8,2

-8,9

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

60

-4,1

-4,1

-4,0

-2

-2,1

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

60

-7,1

-7,1

-7,0

-6,2

-6,2

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

60

-3,0

-3,0

-3,0

-1,9

-1,9

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

60

-7,0

-7,1

-7,0

-6,1

-6,1

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

50

-1,4

-1,4

-1,3

-0,4

-0,4

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

50

-2,0

-2,0

-1,9

-1,1

-1,1

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

60

-8,8

-8,8

-8,7

-8,6

-8,6

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

60

-12,2

-12,2

-12,1

-11,8

-11,8

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

60

-6,7

-6,7

-6,6

-6,6

-6,6

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

60

-6,1

-6,1

-5,8

-4,6

-4,6

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

50

-2,1

-2,1

-1,7

-0,4

-0,4

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

60

-8,7

-8,7

-8,6

-7,2

-7,2

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

70

-12,0

-13,2

-13,1

-12,9

-12,9

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

70

-15,1

-16,2

-16,1

-15,9

-15,9

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

70

-11,5

-12,8

-12,7

-12,5

-12,5

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

70

-9,4

-10,6

-10,6

-10,4

-10,4

2025 bez
záměru

2025 se
záměrem

2025 se
záměrem
a clonou

Tabulka č.36

Překročení nejvyšších přípustných hodnot - noc (dB)

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

60

-9,8

-11,9

-11,8

-11,3

-11,5

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

60

-5,4

-7,7

-7,6

-7,5

-7,5

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

40

-3,7

-5,1

-5,0

-1,7

-3,6

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

40

-10,6

-12,6

-12,5

-11,6

-11,6

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

50

-6,6

-8,2

-8,1

-5,5

-7,9

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

50

-8,6

-9,6

-9,5

-5

-7,5

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

50

-3,9

-4,0

-3,8

-0,8

-4,3

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

50

-7,3

-7,7

-7,6

-2,9

-5

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

50

-1,8

-1,8

-1,7

-0,2

-0,2

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

50

-8,2

-8,4

-8,3

-5,7

-6,5

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

50

-2,3

-2,3

-2,2

-0,1

-0,1

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

50

-5,3

-5,3

-5,2

-4,3

-4,3

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

50

-1,3

-1,3

-1,2

-0,3

-0,3

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

50

-5,3

-5,3

-5,1

-4,1

-4,1
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15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

50

-9,6

-9,6

-9,5

-7,8

-7,8

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

50

-10,3

-10,3

-10,2

-8,6

-8,6

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

50

-7,0

-7,0

-6,9

-6,5

-6,5

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

50

-11,1

-11,1

-11,0

-10

-9,9

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

50

-4,9

-4,9

-4,8

-4,8

-4,8

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

50

-3,9

-3,9

-3,7

-3,7

-3,7

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

50

-9,7

-9,8

-9,6

-9,5

-9,5

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

50

-7,9

-7,9

-7,8

-6,3

-6,3

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

60

-8,8

-11,1

-11,0

-10,8

-10,8

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

60

-11,9

-14,0

-14,0

-13,8

-13,8

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

60

-8,4

-10,7

-10,6

-10,5

-10,5

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

60

-6,2

-8,5

-8,5

-8,4

-8,4

Stávající hluková situace v okolí posuzovaného záměru „Komerční zóna Cheb“ je nepříznivá. V případě
realizace vlastního záměru lze očekávat zvýšení hladin akustického tlaku.
Dle provedených výpočtů hluk z výstavby záměru u nejbližší obytné zástavby překročí hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,14h = 65 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, zejména v rámci
dokončovacích prací (etapa III). Hluk ze staveništní dopravy na veřejných komunikacích nepřesáhne
ekvivalentní hladinu akustického tlaku A LAeq,16h = 55 dB.
Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby záměru navržena
protihluková opatření pro období výstavby.
Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů, které u nejbližší zástavby posuzovaného záměru „Komerční zóna
Cheb“ překračují hygienický limit, jsou zde navržena protihluková opatření ke snížení hlukové zátěže ze
stavebních prací realizovaných v souvislosti se stavebními úpravami posuzovaného záměru. Jsou následující:
•

Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností.

•

Instalace mobilní protihlukové stěny na hranici staveniště, zejména v případě výstavby nových
inženýrských sítí a komunikací Haly D a administrativní budovy. Výška stěny alespoň 3 m nad terén.

•

Při provádění stavebních prací bude užita řada zařízení, které většinou patří k významným zdrojům
hluku. Při prováděných všech stavebních prací je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu
zařízení, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením.

•

Časové omezení použití hlučných mechanismů.

•

Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled
nasazení popř. jejich méně častější využití. V době od 1800 do 800 nebudou stavební práce prováděny.

Posuzovaný záměr „Komerční zóna Cheb“ bude zdrojem hluku po ukončení jeho výstavby.
Výstavba skladovacích hal a prodejen přinese nové zdroje hluku, zejména z navazující dopravy. Nejvyšší
přípustné hodnoty hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací v platném znění, nebudou překračovány. Přesto jsou pro omezení negativního vlivu
provozu záměru navržena protihluková opatření
Nejvýznamnější nárůst hlukových hladin lze očekávat v okolí ulice Ke Skalce (cca 80 od světelně řízené
křižovatky). Proto je podél nového, v rámci záměru budovaného, chodníku navržena protihluková clona.
Navrhuje se jako 3 m vysoká, 35 cm široká, z málo odrazivého materiálu. Vybudováním této clony bude
dosaženo o 2,2 - 4,1 dB(A) nižší hlukové úrovně u RVB 3 a 5 až 8 ve dne a o 1,9 - 3,5 dB(A) v noci.
I když u RVB 9, 11 a 13 není překročen hygienický limit, významně se mu blíží modelem vypočtené hodnoty, a
to v noci. Rozhodujícím zdrojem hluku je doprava na ulici Ke Skalce, jejíž vliv zesilují odrazy Haly D a
administrativní budovy. Proto se doporučuje plné stěny ozelenit popínavou zelení a osadit v maximální možné
míře vzrostlou zeleň v prostoru mezi ulicí Ke Skalce a nejbližším parkovištěm. Zároveň se doporučuje po
výstavbě ověřit hlukovou situaci a v případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat další
protihluková opatření (například zvukově izolační okna na náklady investora).
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D. I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti
• Období výstavby
Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti. Výrazný negativní
širší dopad nelze předpokládat. Dílčí zásah v odvodnění představuje přeložka zatrubnění Střížovského potoka.
IO-39 Přeložka zatrubnění Střížovského potoka
Účelem objektu je převedení stávajícího zatrubněného Střížovského potoka vedoucího na p.p.č. 722/4 a 752/1 v
k.ú. Cheb mimo uvažovanou zástavbu ve staveništi – mimo objekt SO-01 -Halu „A“ a mimo zpevněné plochy
před objektem.
Přeložka bude provedena s ohledem na umístění nové haly a umístění nových inženýrských sítí. Napojení bude
provedeno přerušením stávající trasy a umístěním kontrolních šachet (na začátku a na konci). Další kontrolní
šachty budou umístěny v lomech nebo ve vzdálenosti do 50 m . Potrubí přeložky bude provedeno z betonových
trub Ø 30-50cm. Potrubí bude ukládáno do paženého výkopu. Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné
pískové lože (podsyp) o tloušťce 150mm. Potrubí v zemi bude označeno výstražnou fólií. Dimenze a sklon
potrubí bude řešen tak, aby nebyl změněn stávající průtok.
Délka nové přeložky
Délka zrušené trasy

130,00 m
105,00 m

• Po uvedení do provozu
V současné době jsou dešťové vody z většiny zájmového území vsakovány do půdního profilu. Realizací záměru
dojde k zastavění půdy, která je dnes využívána pro zemědělskou výrobu.
V rámci průzkumných geologických prací došlo i ke zhodnocení možnosti zasakování dešťových vod (Fulková,
2017).
Výsledky průzkumných prací
Průzkumné práce zastihly do 1,2-1,8 m kvartérní sedimenty, zastoupené písčitými hlínami, písčitými jíly a jíly.
V jejich podloží byly zastiženy terciérní sedimenty zastoupené v převaze jíly a písčitými jíly, lokálně
jemnozrnnými písky. Sedimentace je chaotická, v málo mocných vrstvách se významně mění zastoupení jílové
frakce. Sedimenty jsou jemnozrnné. Dle laboratorních rozborů vzorků zemin je zastoupení prachové frakce 44% a jílové 11-16%.
V zájmovém území je vyvinuta mělká freatická zvodeň s volnou hladinou a slabou průlinovou propustností.
Spád hladiny je konformní se spádem terénu, k severu až severovýchodu. Provedenými sondami nebyla hladina
podzemní vody mělké freatické zvodně zastižena do 3-3,5 m. V zájmovém území zastihl podzemní vodu pouze
archivní vrt CH-1, situovaný v jeho jižní části. Vrt zastihl lokální podepřenou zvodeň vázanou na kvartérní
sedimenty. Hladina se ustálila v hloubce 0,9 m. Ostatní vrty hluboké 4 m podzemní vodu nezastihly. Podzemní
vodu dále zastihly archivní vrty vzdálené do cca 200-300 m od předpokládané oblasti vsakování srážkových vod.
Propustnost kvartérních i terciérních sedimentů v jejich podloží je obdobná. Z laboratorních rozborů zemin byl
empiricky stanoven koeficient filtrace v intervalu kf=1.10-7 až 4.10-7 m/s. Propustnost lze hodnotit jako slabou,
třída propustnosti V dle klasifikace Jetela (in Jetel, 1982). Propustnost horninového prostředí je limitována
chaotickým charakterem sedimentace, kdy docházelo ve vertikálním i horizontálním směru k rychlým změnám
charakteru sedimentů. Vrstvy s vyšší propustností jsou málo mocné, neprůběžné a na krátkých vzdálenostech
vykliňují.
Podmínky pro vsakování srážkových vod
Hladina podzemní vody mělké zvodně nebyla v žádném z archivních vrtů, prováděných v různých ročních
obdobích, zastižena do hloubky 4 m pod úrovní terénu. Nelze však jednoznačně vyloučit, že sezónně může být
nad spojitou hladinou podzemní vody lokálně vyvinut kapacitně a plošně omezený dílčí zvodněný obzor nad
souvislejší polohou jílů. Maximální úroveň hladiny podzemní vody pro návrh vsakovacího objektu
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doporučujeme uvažovat v hloubce 4 m. Základová spára vsakovacího prvku by neměla zasahovat více než 3 m
pod úroveň terénu, tj. 1 m nad maximální úroveň hladiny podzemní vody.
Vzhledem k velikosti areálu a množství srážkových vod je zřejmé, že při řešení problematiky srážkových vod
bude nutné zařízení vybudovat jako zařízení s regulovaným odtokem, kombinací povrchové akumulační nádrže a
vsakovacích objektů tak, aby došlo ke zpomalení odtoku srážkových vod. Nelze vyloučit, že na pozemku
určeném k zástavbě bude za ekonomicky přijatelných podmínek možné vsakovat jen část srážkových vod.
Při návrhu vsakovacího zařízení je třeba věnovat pozornost zajištění dostatečné vzdálenosti vsakovacích objektů
od základových konstrukcí projektovaných staveb.
Vyhodnocení
Vzhledem k velikosti areálu je srážkové vody z hlediska kvality nutné považovat, v souladu s ČSN75 9010, za
podmínečně přípustné pro vsakování. U podmínečně přípustných srážkových vod je nutno při návrhu vsakování
aplikovat vhodný, pokud možno fyzikální, způsob předčištění.
Vzhledem k poloze lokality v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
doporučujeme zvážit možnost oddělit srážkové vody ze střech a zelených ploch od srážkových vod z komunikací
a zpevněných ploch. A pro jednotlivé druhy povrchů navrhnout různé způsoby jejich předčištění. U vod z
komunikací a zpevněných ploch je možné jako způsob předčištění uvažovat vsakování přes vegetační kryt nebo
instalaci odlučovače ropných látek.
Vzhledem k velikosti areálu a množství srážkových vod je zřejmé, že při řešení problematiky srážkových vod
bude nutné zařízení vybudovat jako zařízení s regulovaným odtokem, kombinací povrchové akumulační nádrže a
vsakovacích objektů tak, aby došlo ke zpomalení odtoku. Nelze vyloučit, že na pozemku určeném ke stavbě
bude možné vsakovat jen část srážkových vod.
Při návrhu vsakovacího zařízení je třeba věnovat pozornost zajištění dostatečné vzdálenosti vsakovacích objektů
od základových konstrukcí projektovaných staveb.
Hydrogeologické poměry na lokalitě z hlediska možného vsakování srážkových vod lze hodnotit jako
podmíněně vhodné. Při dodržení daných podmínek je vsakování srážkových vod možné.
Vzhledem k výše uvedeným závěrům bylo v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení navrženo, a s
příslušnými orgány státní správy dohodnuto, že veškeré areálové rozvody dešťové kanalizace budou přivedeny
do podzemní retenční nádrže o obsahu 2072 m3, ze které je navržen odtok výtlakem.
V retenční nádrži jsou osazena čerpadla s nastavením na regulovaný odtok 20l/s, do nově navrženého výtlaku
(IO-28). Výtlak bude vyústěn na pozemku 867/4 do stávajícího otevřeného úseku IDVT 10226876 (Strážovský
potok).
Znečistěné vody z parkovišť budou odváděny samostatně do odlučovače lehkých kapalin AS TOP 125 RL
EO/PB. Odlučovač je umístěn při severní hranici staveniště, v těsné blízkosti retenční nádrže. Vyčištěné vody
pak budou přivedeny do retenční nádrže, ze které je navržen odtok výtlakem. Výtlak bude vyústěn na pozemku
867/4 do stávajícího otevřeného úseku IDVT 10226876 (Strážovský potok).
Směr a rychlost proudění podzemních vody nebude realizací projektu významně ovlivněna. Celkové ovlivnění
podzemních vod bude nevýznamné.

Změny hydrogeologických charakteristik
• Období výstavby
Během výstavby se nepředpokládá změna hydrologických charakteristik.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu se nepředpokládá významné ovlivnění hladiny podzemních vod a jejich vydatnosti.
Nejbližší užívané vodní zdroje jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od posuzované stavby (Vodojem
Špitálský vrch více než 650 m). Podle Základní vodohospodářské mapy se v nejbližším i vzdálenějším okolí
vodní zdroje nenacházejí.
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Vliv na jakost vod
• Období výstavby
Odpadní vody jako takové by v průběhu výstavby vznikat neměly, možnost vzniku kontaminace vod souvisí s
dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Provozní charakter
potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou
splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní
dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v
důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními
kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně
snížit jejich pravděpodobnost.
• Po uvedení do provozu
Splaškové vody areálové budou svedeny přípojkami od jednotlivých objektů do areálové stoky gravitační
kanalizace. Kanalizační potrubí gravitační splaškové kanalizace je navrženo z PVC KG DN 300 až 500.
V trase areálové kanalizace budou umístěny prefabrikované revizní šachty betonové DN 1000, v lomech nebo v
maximální vzdálenosti do 50m.
Stoka gravitační kanalizace bude svedena do sběrné jímky (umístěné v severovýchodním rohu staveniště), odkud
splaškové vody čerpány čerpací stanicí do výtlačného potrubí PE-HD PN 10 SR 11 DN 150.
Výtlačné potrubí splaškové kanalizace se napojí na stávající revizní šachtu RŠ (ID 1573) na stávající stoce KT
DN 400 v ulici ke Skalce a bude odvedena na ČOV Cheb. Hodnoty znečištění budou nižší, než stanovuje
kanalizační řád.
Dešťová kanalizace je navržena pro likvidaci dešťových vod ze střech stavebních objektů a ze všech venkovních
ploch Komerční zóny. Je navržena s větvením stok a v různém provedení dimenzí potrubí.
Veškeré areálové rozvody dešťové kanalizace budou přivedeny do retenční nádrže (o obsahu 2072 m3), ze které
je navržen odtok výtlakem. V retenční nádrži jsou osazena čerpadla s nastavením na regulovaný odtok 20l/s, do
nově navrženého výtlaku (IO-28). Výtlak bude vyústěn na pozemku 867/4 do stávajícího otevřeného úseku
IDVT 10226876 (Střížovský potok).
Zaolejované vody z parkovišť vozidel a komunikací budou odváděny samostatně do kanalizace dešťové olejové,
znečištěné. Ty budou odváděny samostatně do odlučovače lehkých kapalin AS TOP 125 RL EO/PB. Odlučovač
je umístěn při severní hranici staveniště, v těsné blízkosti retenční nádrže. Technologie odlučovače je
dimenzovaná na znečištění nátokových vod: C10-C40 < 4 000 mg/l. Parametry vyčištěné vody: C10-C40 = 2 - 5
mg/l. Vyčištěné vody pak budou přivedeny do retenční nádrže, ze které je navržen odtok výtlakem.
Záměr po výstavbě neovlivní jakost podzemní ani povrchové vody.

D. I.5. Vlivy na půdu
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
• Období výstavby
Záměr bude realizován na zemědělském půdním fondu (orná půda). Nedojde k dotčení pozemků určených k
plnění funkce lesa.
Souhlas k trvalému vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydalo Ministerstvo životního prostředí v
Chomutově dne 22. července 2019 pod Č.j.: MZP/2019/530/149, Sp.zn.: ENV/2019/82104.
Na počátku výstavby se provede sejmutí ornice v tl. 250 mm v rozsahu dvou dotčených parcel staveniště.
Manipulace s odtěženou zeminou bude dána podmínkami vynětí ze ZPF: Část skryté ornice o objemu cca 4 643
m3 bude deponována na nezastavěné části parcely č. 722/4 a 752/1 v k.ú. Cheb, a následně bude využita pro
ozelenění ploch areálu. Zbývající část skryté ornice o objemu cca 21 101 m3 bude odvezena a deponována na
parcelách č. 24/22 a 24/27 v k.ú. Vrbová a následně využita na rekultivaci pískovny Vrbová.
Celková plocha sejmutí ornice
KOMERČNÍ ZÓNA CHEB
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Po sejmutí ornice budou následovat hrubé terénní úpravy. Vzhledem k výškově rozčleněnému prostoru stavby je
výškové osazení stavebních objektů na několika úrovních. Příslušné výšky podlah (+0,00) bude nutno při
zpracování dokumentace pro stavební povolení v detailech upřesnit vzhledem ke konstrukci podlah a vlastního
zakládání. Jedná se zejména o upřesnění objektů SO-01 až SO-03 jejíž rozlehlá půdorysná plocha je pro zemní
práce určující.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení posuzovaného záměru do provozu se nepředpokládá ovlivnění způsobu užívání půdy.

Znečištění půdy
• Období výstavby
Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních
a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby
nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí.
• Po uvedení do provozu
Při provozu posuzovaného záměru se nepředpokládá, že bude docházet ke znečišťování půdy v zájmovém
území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek. V průběhu provozu jsou úniky
však téměř vyloučeny, protože v místě parkovacích ploch bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných
povrchů bude řešeno přes lapače ropných látek. Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů
bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno. U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů
atd.), zejména vlivem dopravy, je nutno uvést, že z normálního provozu komunikací se nepředpokládají úniky
ropných látek.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
• Období výstavby
Na počátku výstavby se provede sejmutí ornice v tl. 250 mm v rozsahu dvou dotčených parcel staveniště.
Manipulace s odtěženou zeminou bude dána podmínkami vynětí ze ZPF: Část skryté ornice o objemu cca 4 643
m3 bude deponována na nezastavěné části parcely č. 722/4 a 752/1 v k.ú. Cheb, a následně bude využita pro
ozelenění ploch areálu. Zbývající část skryté ornice o objemu cca 21 101 m3 bude odvezena a deponována na
parcelách č. 24/22 a 24/27 v k.ú. Vrbová a následně využita na rekultivaci pískovny Vrbová.
Po sejmutí ornice budou následovat hrubé terénní úpravy. Vzhledem k výškově rozčleněnému prostoru stavby je
výškové osazení stavebních objektů na několika úrovních. Příslušné výšky podlah (+0,00) bude nutno při
zpracování dokumentace pro stavební povolení v detailech upřesnit vzhledem ke konstrukci podlah a vlastního
zakládání. Jedná se zejména o upřesnění objektů SO-01 až SO-03 jejíž rozlehlá půdorysná plocha je pro zemní
práce určující.
Riziko v průběhu výstavby spočívá nechtěném vytvoření drah soustředěného odtoku dešťových vod. Riziko
vodní eroze po dobu výstavby není vysoké s ohledem na charakter místa výstavby a může se jednat nanejvýš o
lokální splavení zeminy.
• Po uvedení do provozu
Při provozu posuzovaného záměru nebudou vznikat žádné negativní projevy, které by měly vliv na místní
topografii, stabilitu a erozi půdy.

D. I.6. Vliv na přírodní zdroje
• Období výstavby
Lokalita výstavby není součástí chráněných ploch z hlediska výskytu nerostů. Nepředpokládá se tedy žádný vliv
na přírodní zdroje.
• Po uvedení do provozu
V období provozu posuzovaného záměru se nepředpokládají žádné nároky na přírodní zdroje.
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D. 1.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy)
Fauna
• Období výstavby
S ohledem na nízkou diverzitu společenstev ovlivněného prostoru nebude zásah významný. V lokalitě záměru
nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů.
• Po uvedení do provozu
Provoz posuzovaného záměru nebude mít výrazný vliv na faunu. Živočišné druhy s možným výskytem
v zájmovém území výstavby nejsou vázány na toto území, které neposkytuje významné úkrytové a potravní
možnosti.

Flóra
• Období výstavby
S ohledem na stávající antropogenní ovlivnění - intenzivní zemědělské obhospodařování a charakter lokality
záměru nedojde k významnému zásahu do rostlinných společenstev širšího dosahu. Žádný ze zjištěných druhů
není zvláště chráněným.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu se nepředpokládá vliv na flóru.

Dřeviny
• Období výstavby
Celá dotčená lokalita je dnes intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou - tedy biotopem X2, na které
jsou monokulturně pěstovány zemědělské plodiny. Po východním a jižním okraji záměru jsou podél komunikací
dřeviny - již mimo řešené a záměrem narušené plochy. Do tohoto pásu dřevin bude zasaženo, neboť pro stavbu
musí být zlikvidovány čtyři stromy - v místě budoucího vjezdu do areálu komerční zóny. Tento vjezd bude
sloužit i jako vjezd na staveniště při výstavbě areálu Komerční zóny Cheb. Jedná se o 2 ks jasanu ztepilého Fraximus excelsior (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 100 cm, resp. 72 cm) a 2 ks topolu černého - Populus
nigra - vždy vícekmeny (obvod kmene v 130 cm nad zemí 79+79+31 cm, resp. 94+79+40 cm).
V ploše stávající orné půdy se vyskytují 2 plochy se dřevinami, které bude nutno, v souvislosti s výstavbou
záměru, pokácet. V jižní části (cca 45 m od budoucího vjezdu) se jedná o 1 ks břízy bradavičnaté - Betula
pendula (obvod ve 130 cm nad zemí 47+16 cm) a vícekmen jasanu ztepilého - Fraximus excelsior (obvod kmene
v 130 cm nad zemí 82+63+57+47+31+16 cm)
V severní části - 115 m od Pomníku sovětských vojáků - je vzrostlý jasan ztepilý - Fraximus excelsior dvoukmen (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 300 cm /dál se větví/, resp. 210 cm).
O kácení stromů bude požádáno v dalším stupni projektové dokumentace.
Veškeré volné plochy mezi halami a komunikacemi resp. manip. plochami se ohumusují a zatravní. Stejné
úpravy se provedou na dopravních ostrůvcích.
Před zahájením výstavby bude provedeno vyčištění staveniště, likvidace náletových porostů a odstranění travin.
Dále se provede sejmutí ornice v rozsahu budoucí zástavby. Část vytěžené ornice bude umístěna na meziskládku
a při dokončení stavby bude použita na úpravu volných ploch pro konečné terénní úpravy, jako základ jejich
ozelenění. Přebytečná ornice bude odvezena a využita pro rekultivační účely. Po sejmutí ornice budou
následovat hrubé terénní úpravy.
Konečné terénní úpravy jsou navrženy na plochách, které nebyly zastavěny. Na upravený terén se rozprostře
ornice v tl.200 mm, pro tento účel deponovaná na meziskládce a založí se trávníky parkového charakteru
výsevem travní semene. Trávníky budou po předání investorovi zapěstovány (kosení, plení, zalévání, hnojení a
mulčování).
Na vhodných místech budou vysázeny stromy (120 ks) a keře (550ks) odolné pro oblast typické druhy, přičemž
je vhodné použít zahradnických výpěstků z kontejnerů. Nezbytná je následná dlouhodobá sadařská péče o tuto
KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)

95

IRO-INVEST a.s.
Pod Dálnicí 469/12
140 00 Praha 4 – Michle
výsadbu. při výsadbě je nutné brát na zřetel ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN 22 kV, pod
které je možné vysazovat pouze omezené množství dřevin a to pouze křoviny a zakrslé formy stromů. Podrobný
popis druhů a počtu jednotlivých dřevin bude součástí dalšího projektového stupně.
IO-41 Konečné terénní a sadové úpravy
Konečné terénní úpravy jsou navrženy na plochách, které nebyly zastavěny. Na upravený terén se rozprostře
ornice v tl. 250 mm, pro tento účel deponovaná na meziskládce na staveništi a založí se trávníky parkového
charakteru výsevem travní semene. Trávníky budou po předání investorovi zapěstovány (kosení, plení, zalévání,
hnojení a mulčování).
Na vhodných místech budou vysázeny stromy (120 ks) a keře (550ks) odolné pro oblast typické druhy, přičemž
je vhodné použít zahradnických výpěstků z kontejnerů.
Celková výměra

28 305 m2

• Po uvedení do provozu
V rámci dalšího stupně projektové dokumentace budou navrženy sadové úpravy areálu komerční zóny, které
bude nutno udržovat.

Ekosystémy
• Období výstavby
S ohledem na rozsah zásahu nebude mít realizace záměru žádný významný negativní vliv na okolní ekosystémy
v období výstavby.
• Po uvedení do provozu
Realizací projektu nedojde k významnému zásahu do přírodě blízkých biotopů v širším okolí zájmového území,
které poskytují hnízdní a úkrytové možnosti. Realizací záměru dojde částečně k likvidaci potravních stanovišť
pro některé druhy, avšak půjde o nevýrazné snížení potravních možností, které bude mít nevýrazný vliv na
populace v okolí zájmového území.
Realizace záměru nebude mít vliv na cenné ekosystémy vedené v soustavě Natura 2000 ani na ekosystémy ve
zvláště chráněných územích v okolí záměru. Novou výstavbou nedojde k ovlivnění jiných ekosystémů mimo
hranice záměru.

Územní systém ekologické stability
• Období výstavby
Plocha záměru nezasahuje do systému ekologické stability.
• Po uvedení do provozu
Ani po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění prvků ÚSES.

Významné krajinné prvky
• Období výstavby
V lokalitě posuzovaného záměru nebude zasahováno do významných krajinných prvků.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění významných krajinných prvků

Zvláště chráněná území, Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality, Přírodní parky
Lokalita záměru neleží v Ptačí oblasti ani v Evropsky významné lokalitě. Výstavba je neohrozí, jak konstatuje i
orgán ochrany přírody (viz přílohová část).
Vzhledem k absenci ostatních chráněných ploch, záměr neovlivní zvláště chráněná území, evropsky významné
lokality, přírodní parky v období výstavby ani po uvedení do provozu.
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D. I. 8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

• Období výstavby
Území posuzovaného záměru a jeho širší okolí je dlouhodobě antropogenně využíváno, především k zemědělské
činnosti, na které navazuje (za ulicí Ke Skalce) obytná zástavba. V nejbližším okolí posuzovaného záměru se
nenachází významné kulturní památky, kromě Pomníku sovětským vojákům (65 m severně od plochy záměru).
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny naprosto rozdílný (na ploše 10 ha), ostatní
zemědělské plochy zůstanou zachovány. Na cca 10 ha způsobí změnu kulturní charakteristiky, i když ne fatální.
Estetické hodnoty budou narušeny v úseku podél komunikace II/214 v délce cca 450 m. Silnice je v tomto úseku
v zářezu a mezi silnicí a plochou záměru jsou porosty dřevin. Estetické hodnoty budou pohledově narušeny i u
silnice I. třídy I/6 v délce cca 500 m.
Posuzovaný záměr je situován ve zvlněné plošině Chebské pánve, která je charakteristická harmonickým
souladem jednotlivých prvků krajinné scény - střídání ploch zemědělsky obhospodařovaných s rozptýlenou
zástavbou obcí a zelení.
Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v současnosti narušeno. V okolí existuje řada
negativních dominant - mimoúrovňové křížení D6 (I/6) x II/214, budova čerpací stanice pohonných hmot, areál
Zahradník a Kanský, parkoviště nákladních automobilů na východní straně silnice II/214, bývalý objekt
živočišné výroby Střížov (dnes brownfields). Negativními dominantami jsou i stožáry na Špitálském vrchu a ve
větší vzdálenosti i Televizní vysílač Cheb - Zelená hora.
Z pohledově exponovaných míst (zejména od silnic II/214 a I/6) budou viditelné budovy posuzovaného záměru,
budou negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto vlivu se navrhuje barevné řešení
hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území (zelená či hnědozelená barva), rovněž se
navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev. hydroponickou) zelení.
• Po uvedení do provozu
Posuzovaný záměr bude působit na znaky krajinného rázu. Objekty hal (vysoké 13 m) jsou umístěny ve svahu a
představují významnou hmotu, která lokálně změní charakter plochy o velikosti 10 ha (dnes orné půdy). Záměr
však nevyužívá všechny možnosti platného územního plánu, který stanovuje přípustnou výšku hal 14,00 m haly záměru dosahují maximálně 13 m. Maximální velikost budovy: 20 000 m2 . Záměr splňuje, žádná z budov
nepřesahuje 20 000 m2 plochy. Koeficient minimální zeleně stavebního pozemku PZ: 10% , který záměr splňuje
- je ponecháno 27,49% zeleně.
Z pohledově exponovaných míst (zejména od silnic II/214 a I/6) budou viditelné budovy posuzovaného záměru,
budou negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto vlivu se navrhuje barevné řešení
hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území (zelená či hnědozelená barva), rovněž se
navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev. hydroponickou) zelení.
S ohledem na schválené parametry funkční plochy v platném územním plánu a navrhovanou minimalizaci lze
toto ovlivnění krajinného rázu akceptovat.

D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Vliv na budovy a architektonické památky
V zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné architektonické objekty chráněné v zájmu památkové péče.
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky, ani hmotný majetek.

Vliv na kulturní památky
Území posuzovaného záměru a jeho širší okolí je dlouhodobě antropogenně využíváno, především k zemědělské
činnosti, na které navazuje (za ulicí Ke Skalce) obytná zástavba. V nejbližším okolí posuzovaného záměru se
nenachází významné kulturní památky, kromě Pomníku sovětským vojákům (65 m severně od plochy záměru).
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny naprosto rozdílný (na ploše 10 ha), ostatní
zemědělské plochy zůstanou zachovány. Na cca 10 ha způsobí změnu kulturní charakteristiky, i když ne fatální.
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Vlivy na archeologické památky a jiné lidské výtvory
Území se nenachází v oblasti prokázaného výskytu archeologických nálezů a vzhledem k předchozí výstavbě
nejsou pravděpodobné ani náhodné nálezy. Pokud by byly v průběhu zemních prací zastiženy archeologické
nálezy, bude zajištěna jejich ochrana do doby provedení archeologického průzkumu.

Vlivy na geologické a paleontologické památky
V zájmovém území ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí geologické a paleontologické památky.
Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických památek, stratotypů atd. v místě výstavby
nehrozí. Architektonické památky, které se nacházejí v širším okolí zájmového území, nebudou vzhledem k
jejich vzdálenosti od prostoru plánované výstavby ovlivněny.

D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území
Z hlediska ekologické únosnosti území je záměr a jeho umístění podmínečně přijatelný. To dokladuje
zhodnocení vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí, tak i sumarizace významnosti vlivů. Narušení
přírodního prostředí i vlivy na životní prostředí jsou zřejmé, ale jsou akceptovatelné.

Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území
Dle doložených podkladů a výpočtů lze předpokládat, že vlivy na životní prostředí nejsou v případě
posuzovaného záměru významné.

D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z
hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení,
se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
S ohledem na umístění záměru a předpokládaný dosah činností, vyvolaných výstavbou a provozem
posuzovaného záměru nelze předpokládat nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací,
pokud je to vzhledem k záměru možné), které se vztahují k fázi výstavby a
provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné
situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Opatření na ochranu jednotlivých složek životního prostředí bude muset být provedena celá řada,
v předkládaném oznámení jsou stanovena pouze rámcově. Opatření by měla být zaměřena především na
nejproblémovější jevy v území, tedy zejména na ochranu před hlukem, na snížení imisního zatížení lokality,
zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací závadnými látkami.
Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí v předkládaném oznámení jsou
stanovena pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v dalších stupních projektové dokumentace.
Opatření by měla být zaměřena především na nejproblémovější jevy v území, tedy zejména na ochranu před
hlukem, na snížení imisního zatížení lokality, zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací
závadnými látkami, zabezpečení a zkvalitňování přírodních prvků v území.
Opatření lze časově a věcně rozdělit pro jednotlivé fáze přípravy, realizace stavby a provozu posuzovaného
záměru.
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D. IV.1.Opatření pro fázi přípravy
•

•
•
•
•

•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby doporučujeme jako jedno z kritérií i specifikaci jeho garancí
na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby,
v dalších stupních projektové dokumentace při výběru dodavatele technologických celků, které mohou
být zdrojem hluku, věnovat pozornost minimalizaci hlukových emisí,
v plánu organizace výstavby budou zakotvena opatření, která budou snižovat na minimum negativní
vlivy zařízení staveniště a přístupových komunikací (prašnost, hluk) na okolní zástavbu během
výstavby,
specifikovat trasy pro přepravu stavebních materiálů. Při dopravě těchto materiálů z areálu budou
provedena taková opatření, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti na přepravních trasách (zvláště
v letním období). Dopravu omezit pouze na denní dobu,
v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství,
v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení zpracovat projekt ozelenění ploch a to jak v okolí
příjezdové komunikace, tak i v okolí areálu, aby bylo zajištěno dostatečné odclonění záměru
z pohledově exponovaných míst (zejména od silnic II/214 a I/6) budou viditelné budovy posuzovaného
záměru, budou negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto vlivu se
navrhuje barevné řešení hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území (zelená či
hnědozelená barva), rovněž se navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev. hydroponickou) zelení.

D. IV.2.Opatření pro fázi výstavby
•

•
•
•
•

v maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné
kompresory),
hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době,
regulovat rychlost dopravních prostředků na staveništi a mimo zpevněné vozovky,
přísné dodržování stanovené pracovní doby a směnnosti,
terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních materiálů
nákladními automobily provádět pouze v denní době 8 – 19 hod,

•

Instalovat mobilní protihlukové stěny na hranici staveniště, zejména v případě výstavby nových
inženýrských sítí a komunikací Haly D a administrativní budovy. Výška stěny alespoň 3 m nad terén,

•

nejvýznamnější nárůst hlukových hladin lze očekávat v okolí ulice Ke Skalce (cca 80 od světelně řízené
křižovatky). Proto je podél nového, v rámci záměru budovaného, chodníku navržena protihluková
clona. Navrhuje se jako 3 m vysoká, 35 cm široká, z málo odrazivého materiálu,

•
•

při veškerých zemních pracích zajistit specializovaný hydrogeologický dozor,
v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí
dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby,
na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní
údržby,
plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo
organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna
odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), staveniště bude vybaveno dostatečným
množstvím sanačních prostředků,
všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována,
aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů,
v plánu organizace výstavby stanovit opatření pro snížení prašnosti, zejména při zemních pracích a
manipulaci se sypkými materiály (např. skrápění),
v místech zemních prací bude věnována pozornost potencionálnímu výskytu archeologických nálezů,
pracovníci provádějící zemní práce budou poučení jak postupovat v případě výskytu archeologických
nálezů v areálu stavby,
odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní
odpady a odpady nebezpečné,
dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití resp. odstranění,
pro stacionární zdroje hluku je nutné důsledně používat zástěny jako protihlukové clony, popř. stabilní
stavební technologie vybavit akustickým krytem (či zástěnou)

•
•

•
•
•
•
•
•
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provést výsadbu zeleně a to jak v okolí příjezdové komunikace, tak i v okolí areálu, aby bylo zajištěno
dostatečné odclonění záměru.

D. IV.3.Opatření pro fázi provozu
Voda
•

nakládání s chemickými látkami se bude řídit provozním pracovně – bezpečnostním předpisem.

Odpady
• v dalších stupních projektové dokumentace, resp. návrhu provozních řádů, bude vyřešeno místo pro
oddělené shromažďování odpadů vznikajících při provozu záměru podle způsobu jejich následného
nakládání (odpad určený k využívání, odpad určený k odstranění, ostatní odpad, nebezpečný odpad,
podle druhů a kategorií),
• při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění pozdějších úprav,
• provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění pozdějších úprav,
• nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze společnostmi oprávněnými
k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav.
Zeleň
•

po skončení výstavby budou příslušné plochy areálu ozeleněny trvalými travními porosty a osázeny
vhodnými druhy zeleně dle projektu sadových úprav, který bude součástí projektové dokumentace pro
stavební povolení. Zajistit dostatečnou zálivku a údržbu vysázené zeleně.

Ovzduší
•
•
•

všechna použitá mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, musí být průběžně kontrolována,
aby bylo zamezeno nadměrným emisím výfukových plynů,
k zamezení zvýšené prašnosti je nutné provádět pravidelné zkrápění manipulačních ploch a následné
odstranění tuhých látek z ploch,
po uvedení stavby do provozu provádět pravidelné preventivní sledování funkčnosti zařízení,
eliminujících zatížení ovzduší.

Hluk
Pro provoz záměru byla navržena následující protihluková opatření:
•

Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku spojené s provozem daného
záměru tak, aby jejich hlukové parametry výrazněji nepřekračovaly hodnoty uvedené v tabulce
vstupních údajů nových zdrojů hluku a nedošlo tak k překračování hygienického limitu v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací,

•

I když u RVB 9, 11 a 13 není překročen hygienický limit, významně se mu blíží modelem vypočtené
hodnoty, a to v noci. Rozhodujícím zdrojem hluku je doprava na ulici Ke Skalce, jejíž vliv zesilují
odrazy Haly D a administrativní budovy. Proto se doporučuje plné stěny ozelenit popínavou zelení a
osadit v maximální možné míře vzrostlou zeleň v prostoru mezi ulicí Ke Skalce a nejbližším
parkovištěm. Zároveň se doporučuje po výstavbě ověřit hlukovou situaci a v případě překročení
hygienických limitů navrhnout a realizovat další protihluková opatření (například zvukově izolační
okna na náklady investora).

Dodržení hlukových parametrů je možné zajistit:
•

Použitím daných zařízení s danou hlučností,

•

užitím tlumičů hluku na vzduchotechnických zařízeních nebo v rozvodech vzduchotechniky, nejlépe
hned za/před ventilátorem nebo důsledným návrhem rozvodů vzduchotechniky s dodržováním rychlostí
proudění vzduchu a zamezením ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá kolena apod.),
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protihlukovými žaluziemi.

Ostatní
• minimalizovat posypy chloridy při údržbě vjezdových komunikací,
• po uvedení stavby do provozu provádět pravidelné preventivní sledování funkčnosti zařízení,
eliminujících zatížení životního prostředí.

Kompenzační opatření
Kompenzační opatření nejsou, kromě výsadby zeleně (viz výše), v rámci posuzovaného záměru navrhována.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru
na životní prostředí
Pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly použity standardní metody hodnocení vlivů na životní
prostředí. Stávající stav životního prostředí byl hodnocen na základě místního šetření. Informace o zájmovém
území byly získány z relevantních mapových a literárních podkladů a doplněny informacemi orgánů státní
správy.
Hluková situace byla posuzována pomocí matematického modelování.

Hluk
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 13.01 profi13 (č. licence 5228), který
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku
v území. Verze 13 reaguje na nejnovější změny legislativy a implementuje dvě metodiky, které byly
publikovány na stránkách SD a pro výpočet hluku jsou závazné.
TP 219 "Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí"
(schváleno MD ČR s účinností od 15.5.2019).
"Manuál 2018 - Výpočet hluku z automobilové dopravy" - metodika byla schválena Centrální
komisí MD ČR dne 5.2.2019 a na stránkách ŘSD uveřejněna v dubnu 2019. Řeší především:
•

Problematiku obměny vozidlového parku v letech 2000-2020 a jejího hlukového vývoje.
Došlo k aktualizaci všech emisních hodnot L_OA a L_NA, Hluk+ dává přesnější výsledky.

•

Postup pro přepočet intenzit dopravy mezi rokem 2000 a stávajícím (posuzovaným) stavem
Problematiku kategorie vozidel N1 (LN) - Hluk+ ve vlastním sčítání doplnil kategorii LN.

•

Aktualizaci koeficientů pro kryty (povrchy) vozovek s důrazem na povrchy se sníženou hlučností.

Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 1,8 dB.
Histogram směrů a rychlostí větrů není ve výpočtu uvažován. Morfologie terénu byla zadávána pomocí
vrstevnic.
Ovzduší
Pro modelování příspěvků imisních koncentrací emitovaných škodlivin v mapovaném okolí záměru byl použit
program SYMOS´97, který umožňuje výpočet maximálních hodinových, maximálních denních i průměrných
ročních imisních koncentrací.
Rozptylová studie je počítána pro škodliviny obsažené v emisích z technologických zdrojů obalovny, kterými
jsou oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a organické látky včetně polyaromatických uhlovodíků. Dle § 11 odst.
9 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se rozptylová studie zpracovává pro ty znečišťující látky, které mají
stanoven imisní limit. Z těchto škodlivin je legislativně stanoven imisní limit pro benzo(a)pyren a benzen.
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Benzo(a)pyren je současně nejvýznamnějším zástupcem polyaromátů, který si zaslouží pozornost dále také
z hlediska vlivů na veřejné zdraví vzhledem k tomu, že jeho účinky na zdraví jsou ze sumy polyaromátů
nejzávažnější.
Vzhledem k imisní rezervě na úrovni tisíců mikrogramu není v rámci rozptylové studie věnována pozornost
oxidu uhelnatému. Imisní příspěvky ze záměru lze odhadnout na úrovni maximálně desítek mikrogramů, což je
vzhledem k imisnímu pozadí v celé ČR, nevýznamné.
V rámci rozptylové studie je počítán imisní příspěvek nových zdrojů emisí, tento je pak spolu s hodnotami
imisního pozadí porovnán s platnými imisními limity. Provoz stávajících zdrojů emisí v lokalitě je v imisním
pozadí již obsažen. Příspěvky stávajících zdrojů se na imisním pozadí již podílejí.
Pro grafický list znázorňující imisní pole celé mapované lokality byl výpočet proveden v podrobné síti s krokem
17 m ve směru osy X i Y, která čítá 6916 referenčních bodů. Grafické výstupy modelové imisní situace vyjadřují
zjišťovaný imisní příspěvek ve výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních
nejistot z nich plynoucích
Úroveň Oznámení EIA závisí vždy na hodnověrnosti a kvalitě podkladů získaných od oznamovatele, případně na
kvalitě podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo sám zpracovat. Nebyly shledány výrazné nedostatky,
které by zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů, použitých při zpracování EIA.

Zpracovatel Oznámení vycházel ze znalostí procesů, ovlivňující současný stav životního prostředí a působení
jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Varianty řešení nebyly předloženy.

F. Závěr
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapové dokumentace jsou součástí přílohové části.

2. Další podstatné informace oznamovatele
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:
DAG spol. s r.o., proj. kancelář
Českobratrská 11, 415 01 Teplice
tel. : 417539811
IČ:

467 10 451

Hlavní projektant_

Ing. Jan Slavata – autoriz. inženýr pro pozemní stavby
ev.č. ČKAIT 0401336
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G.
VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Popis záměru
Zájmové území se nachází v katastrálním území Cheb. Území stavby se rozkládá na dvou parcelách, p.p.č.
752/1 a 722/4 ve vlastnictví firmy IRO-INVEST, a.s., Praha.
Celý areál je navržen jako komerční centrum s internetovými obchody a nákupním centrem pro jednoho nebo
více nájemců.
Druh prodejního zboží bude specifikován v dalším stupni PD, ale jedná se o spotřební zboží objednávané a
prodávané přes internet. Kapacita expedičních a prodejních prostor je dána obestavěným respektive využitelným
prostorem jednotlivých halových objektů.
Manipulace s materiálem bude řešena na základě provozních směrnic jednotlivých uživatelů objektů. Rovněž
systém skladování bude přizpůsoben požadavkům jednotlivých nájemců a uživatelům objektů.
Vnější dopravní řešení a zásobování jednotlivých objektů bude převážně malými nákladními auty do 3,5 t,
nákladními auty do 7,5 t, osobními auty užitkovými nebo dodávkovými.
Internetové obchody jsou jednou z forem maloobchodních prodejen, jak ve svém stanovisku uvádí Česká
obchodní inspekce.
Je zde sloučena funkce distribuční s dalšími funkcemi, které jsou zákazníky očekávány – záruční servis, možnost
vidět zboží na vlastní oči před uskutečněním obchodu a podobně.
Prodej zahrnuje nejen samotné objednání zboží zákazníkem, ale také jeho výdej (formou vyskladnění a odeslání
poštou, nebo přímým odběrem zákazníka).
Fakticky činnost internetových obchodů představuje prodej typu „B2C“, tedy obchodník zákazníkovi.
V halách je uloženo zboží pro prodej přes internet. Jsou zde prostory pro balení a přípravu expedice zboží.
V prodejních halách je uloženo zboží vybrané zákazníkem přes internet a v prodejní hale je zajištěn jeho přímý,
osobní, odběr.
V halách internetových obchodů musí být část administrativní, ve které jsou řešeny objednávky, reklama a servis
prodávaného zboží, spolu s šatnami a hygienickým zařízením zaměstnanců.
Vestavby jsou přístupné přímo z venkovního prostoru. Zákazník musí mít možnost i osobního odběru, reklamace
a servisu.
Zásobování hal do zázemí prodejen je nákladní dopravou ze snížené úrovně přístupových dvorců pomocí
vyrovnávacích můstků (ramp) a vertikálně výsuvnými vraty.
Nákupní centra jsou velkoplošné objekty, využívané k maloobchodnímu prodeji. Prodej zahrnuje přímý výběr a
zároveň i odběr zboží zákazníkem.
Prodejní haly jsou dispozičně navrženy k prodeji a distribuci různých komodit podle potřeb nájemců.
V každé hale jsou situovány dvoupodlažní zděné vestavby kanceláří, šaten a hygienického zařízen zaměstnanců.
Vestavby jsou přístupné přímo z venkovního prostoru.
Prodejní prostory jsou přístupné pro zákazníky z komunikační sítě nákupního areálu. Zákazník musí mít
možnost i reklamace a servisu. Zásobování hal je navrženo do zázemí prodejny. Prodejní hala bude zásobována
menšími a středně velkými nákladními auty.
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Pro provoz areálu není uvažováno s potřebou vstupních surovin ani s produkcí průmyslových odpadů.
Navrhované kapacity stavby
-

102 974 m2
74 669 m2
28 305 m2

Plocha staveniště
Zastavěná plocha budov a komunikací
Zeleň

Počty pracovníků celkem

-

100 %
72,51 %
27,49 %

430

Objekty

Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
m2
m3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SO-01 Hala A
12 912
171 730
SO-02 Hala B

19 993

265 907

SO-03 Hala C

6 524

86 770

SO-04 Hala D

1 539

20 469

SO-05 Hala E

1 237

16 453

SO-06 Administrativa

586

4 688

SO-07 Strojovna a zásobník vody SHZ

156

1 438

Vnitroareálové komunikace
a parkoviště

31 722

Počet pracovníků
Počty zaměstnanců:
hala A:
provoz
administrativa

1. směna
30
27

2. směna
30
2

celkem
60
29

celkem

57

32

89

Hala B
hala B1:
provoz
administrativa

1. směna
35
20

2. směna
35
4

celkem
70
24

celkem

55

39

94

hala B2:
provoz
administrativa

1. směna
35
20

2. směna
35
4

celkem
70
24

celkem

55

39

94

hala C
hala C1:
provoz
administrativa

1. směna
8
6

2. směna
7
3

celkem
15
9

celkem

14

10

24
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hala C2:
provoz
administrativa

1. směna
8
6

2. směna
7
3

celkem
15
9

celkem

14

10

24

hala D:
provoz
administrativa

1. směna
10
8

2. směna
5
-

celkem
15
8

celkem

18

5

23

hala E:
provoz
administrativa
celkem

1. směna
4
8
12

2. směna
4
4

celkem
8
8
16

Administrativní budova:
administrativa

1. směna
77

2. směna
-

celkem
77

Celkem

441 osob

Členění stavby
STAVEBNÍ OBJEKTY
SO-01 Hala A – internetový obchod
SO-02 Hala B – internetový obchod
SO-03 Hala C – internetový obchod
SO-04 Hala D – internetový obchod
SO-05 Hala E – Prodejna potravin
SO-06 Administrativní budova
SO-07 Strojovna a zásobník vody SHZ
SO-08 Oplocení
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
IO-21 Příprava území a HTÚ
IO-22 Komunikace, manipulační plochy, parkoviště a opěrné zdi
IO-23 Venkovní vodovod
IO-24 Požární vodovod
IO-25 Kanalizace splašková
IO-26 Kanalizace dešťová
IO-27 Retenční nádrž
IO-28 Odtok z retenční nádrže
IO-29 Kanalizace olejová a gravitační odlučovač
IO-30 Přípojka STL plynovodu
IO-32 Rozvody STL plynovodu
IO-33 Přípojka VN
IO-34 Trafostanice
IO-35 Rozvody NN
IO-36 Přípojka telefonu a slaboproudé rozvody
IO-37 Přeložka vedení ČEZ Distribuce
IO-38 Přeložka vedení Cetin
IO-39 Přeložka zatrubnění Střížovského potoka
IO-40 Venkovní osvětlení
IO-41 Konečné terénní a sadové úpravy
Podrobnější popis je uveden v kapitole B.I.6 tohoto oznámení.
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Vlivy záměru na vybrané složky životního prostředí:
Charakter záměru předurčuje vliv provozu záměru především na ovzduší, hlukovou situaci, a tím i veřejného
zdraví, a ovlivnění krajinného rázu. Ostatní složky životního prostředí budou záměrem ovlivňovány méně.

Veřejné zdraví
Byl proveden odhad zdravotních rizik, spojených s možnou změnou znečištění ovzduší, danou vlivem
plánovaného provozu záměru „Komerční zóna Cheb“.
Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými expozicemi ze zdrojů
souvisejícími s provozem záměru kumulativně spolu se změněnými intenzitami dopravy v řešené lokalitě, které
se očekávají bez ohledu na realizaci záměru.
Byla hodnocena rizika imisí suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, benzenu a PAU vyjádřené
jako benzo(a)pyren.
Pro hodnocení zdravotních rizik látek s karcinogenními účinky byl použit konzervativní expoziční scénář, to
znamená, že vypočtené maximální příspěvky u nejbližší obytné zástavby byly použity pro celou populaci
v okolí.
Z předložených modelových výpočtů vyplývá, že vypočtené příspěvky znečišťujících látek jsou nepatrné a po
realizaci záměru ani spolu s navýšenou pozaďovou dopravou nedojde ke změně ve znečištění ovzduší ve
srovnání se současnou situací, a tím nelze očekávat zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele v nejbližším okolí.
Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po uvážení všech
výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:
Současná i výhledová hluková zátěž obyvatel dotčeného území je určována především dopravním hlukem
a nelze zde u obyvatel žijících podél komunikace II/214 vyloučit zdravotní důsledky hluku jako je
obtěžování, hypertense a ischemická choroba srdeční.
Odhadované procento obyvatel hodnoceného obytného území obtěžovaných hlukem a rušených hlukem ve
spánku ze silniční dopravy, stejně jako zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, není zanedbatelné,
nicméně se nevymyká běžné akustické situaci obytného území v městských sídlech.
Provozem záměru a po realizaci protihlukových opatření nedojde v chráněném venkovním prostoru
staveb u nejbližší obytné zástavby k významné změně v akustické situaci (změny se pohybují v desetinách
dB) a nelze tedy předpokládat zvýšení počtu obyvatel s pocity obtěžování v denní době a rušení hlukem
z dopravy v noční době ani zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění vlivem hluku ze silničního
provozu.
Je zde třeba znovu upozornit na to, že vztahy expozice a účinku byly odvozeny pro obtěžování vyvolané
dlouhodobou hlukovou expozicí a jsou zprůměrňovány na celou populaci. Nemusí tedy platit pro jednotlivce
nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v daném případě u obyvatel hodnocených rodinných
domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí
konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních
pobytových místností a dalšími faktory a významně se lišit od vypočtených údajů.

Ovzduší
Předmětem rozptylové studie je posouzení vlivu provozu stavby „Komerční zóna Cheb“ na kvalitu ovzduší.
Novými zdroji znečišťování ovzduší vznikajícími v rámci posuzované stavby jsou plynové spalovací zdroje
navržené pro vytápění a přípravu teplé vody a dále generovaná automobilová doprava.
Pro vytápění hal a obchodů budou využity plynové zářiče a plynové kotelny. Celková potřeba tepla za areál činí
5 024 kW. Dle dopravně inženýrských podkladů je intenzita generované dopravy dána 1200 jízdami osobních a
320 jízdami nákladních vozidel v obou směrech za den.
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K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým v emisích z nových zdrojů, pro které je tato rozptylová studie
řešena, patří oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Rozptylová studie
počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru kumulativně spolu se změněnými intenzitami dopravy
v řešené lokalitě, které se očekávají bez ohledu na realizaci záměru. Hodnoty výsledných kumulativních
imisních příspěvků jsou ve studii porovnány spolu s imisním pozadím s platnými imisními limity dle zákona o
ochraně ovzduší.
Podle mapy znečištění ovzduší zpracované pro klouzané pětileté průměry i dle výsledků imisních měření na
stanicích v ČR lze v řešené lokalitě očekávat plnění platných imisních limitů pro roční průměr i krátkodobá
maxima všech emitovaných škodlivin, kterými je oxid dusičitý, suspendované částice PM10 i PM2,5, benzen i
benzo(a)pyren.
Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že imisní příspěvky řešeného záměru k průměrným
ročním koncentracím oxidu dusičitého, částic PM10 i PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu nezpůsobí v řešené
lokalitě ani spolu s navýšenou pozaďovou dopravou překročení příslušných platných imisních limitů pro roční
průměr těchto škodlivin. Lze předpokládat také, že také kumulativní imisní příspěvky ve výhledu k hodinovým
maximům NO2 a k denním maximům PM10 nezpůsobí při provozu záměru při přibližném zachování imisního
pozadí překročení příslušných platných imisních limitů pro krátkodobá maxima těchto škodlivin. Celkově lze
z hlediska vlivů na ovzduší záměr „Komerční zóna Cheb“ označit za dobře přijatelný, který splňuje všechny
legislativní podmínky na poli ochrany ovzduší.

Hluk
Stávající hluková situace v okolí posuzovaného záměru „Komerční zóna Cheb“ je nepříznivá. V případě
realizace vlastního záměru lze očekávat zvýšení hladin akustického tlaku.
Dle provedených výpočtů hluk z výstavby záměru u nejbližší obytné zástavby překročí hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,14h = 65 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, zejména v rámci
dokončovacích prací (etapa III). Hluk ze staveništní dopravy na veřejných komunikacích nepřesáhne
ekvivalentní hladinu akustického tlaku A LAeq,16h = 55 dB.
Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby záměru navržena protihluková
opatření pro období výstavby.
Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů, které u nejbližší zástavby posuzovaného záměru „Komerční zóna
Cheb“ překračují hygienický limit, jsou zde navržena protihluková opatření ke snížení hlukové zátěže ze
stavebních prací realizovaných v souvislosti se stavebními úpravami posuzovaného záměru. Jsou následující:
•

Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností.

•

Instalace mobilní protihlukové stěny na hranici staveniště, zejména v případě výstavby nových
inženýrských sítí a komunikací Haly D a administrativní budovy. Výška stěny alespoň 3 m nad terén.

•

Při provádění stavebních prací bude užita řada zařízení, které většinou patří k významným zdrojům
hluku. Při prováděných všech stavebních prací je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu
zařízení, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením.

•

Časové omezení použití hlučných mechanismů.

•

Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled
nasazení popř. jejich méně častější využití. V době od 1800 do 800 nebudou stavební práce prováděny.

Posuzovaný záměr „Komerční zóna Cheb“ bude zdrojem hluku po ukončení jeho výstavby.
Výstavba skladovacích hal a prodejen přinese nové zdroje hluku, zejména z navazující dopravy. Nejvyšší
přípustné hodnoty hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací v platném znění, nebudou překračovány. Přesto jsou pro omezení negativního vlivu provozu záměru
navržena protihluková opatření.
Nejvýznamnější nárůst hlukových hladin lze očekávat v okolí ulice Ke Skalce (cca 80 od světelně řízené
křižovatky). Proto je podél nového, v rámci záměru budovaného, chodníku navržena protihluková clona.
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Navrhuje se jako 3 m vysoká, 35 cm široká, z málo odrazivého materiálu. Vybudováním této clony bude
dosaženo o 2,2 - 4,1 dB(A) nižší hlukové úrovně u RVB 3 a 5 až 8 ve dne a o 1,9 - 3,5 dB(A) v noci.
I když u RVB 9, 11 a 13 není překročen hygienický limit, významně se mu blíží modelem vypočtené hodnoty, a
to v noci. Rozhodujícím zdrojem hluku je doprava na ulici Ke Skalce, jejíž vliv zesilují odrazy Haly D a
administrativní budovy. Proto se doporučuje plné stěny ozelenit popínavou zelení a osadit v maximální možné
míře vzrostlou zeleň v prostoru mezi ulicí Ke Skalce a nejbližším parkovištěm. Zároveň se doporučuje po
výstavbě ověřit hlukovou situaci a v případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat další
protihluková opatření (například zvukově izolační okna na náklady investora).

Voda
Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti. Výrazný negativní
širší dopad nelze předpokládat. Dílčí zásah v odvodnění představuje přeložka zatrubnění Střížovského potoka.
Účelem objektu je převedení stávajícího zatrubněného Střížovského potoka vedoucího na p.p.č. 722/4 a 752/1 v
k.ú. Cheb mimo uvažovanou zástavbu ve staveništi – mimo objekt SO-01 -Halu „A“ a mimo zpevněné plochy
před objektem.
V současné době jsou dešťové vody z většiny zájmového území vsakovány do půdního profilu. Realizací záměru
dojde k zastavění půdy, která je dnes využívána pro zemědělskou výrobu.
Vzhledem k velikosti areálu je srážkové vody z hlediska kvality nutné považovat, v souladu s ČSN75 9010, za
podmínečně přípustné pro vsakování. U podmínečně přípustných srážkových vod je nutno při návrhu vsakování
aplikovat vhodný, pokud možno fyzikální, způsob předčištění.
Vzhledem k poloze lokality v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
doporučujeme zvážit možnost oddělit srážkové vody ze střech a zelených ploch od srážkových vod z komunikací
a zpevněných ploch. A pro jednotlivé druhy povrchů navrhnout různé způsoby jejich předčištění. U vod z
komunikací a zpevněných ploch je možné jako způsob předčištění uvažovat vsakování přes vegetační kryt nebo
instalaci odlučovače ropných látek.
Vzhledem k velikosti areálu a množství srážkových vod je zřejmé, že při řešení problematiky srážkových vod
bude nutné zařízení vybudovat jako zařízení s regulovaným odtokem, kombinací povrchové akumulační nádrže a
vsakovacích objektů tak, aby došlo ke zpomalení odtoku. Nelze vyloučit, že na pozemku určeném ke stavbě
bude možné vsakovat jen část srážkových vod.
Při návrhu vsakovacího zařízení je třeba věnovat pozornost zajištění dostatečné vzdálenosti vsakovacích objektů
od základových konstrukcí projektovaných staveb.
Hydrogeologické poměry na lokalitě z hlediska možného vsakování srážkových vod lze hodnotit jako
podmíněně vhodné. Při dodržení daných podmínek je vsakování srážkových vod možné.
Vzhledem k výše uvedeným závěrům bylo v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení navrženo, a s
příslušnými orgány státní správy dohodnuto, že veškeré areálové rozvody dešťové kanalizace budou přivedeny
do podzemní retenční nádrže o obsahu 2072 m3, ze které je navržen odtok výtlakem.
V retenční nádrži jsou osazena čerpadla s nastavením na regulovaný odtok 20l/s, do nově navrženého výtlaku
(IO-28). Výtlak bude vyústěn na pozemku 867/4 do stávajícího otevřeného úseku IDVT 10226876 (Strážovský
potok).
Znečistěné vody z parkovišť budou odváděny samostatně do odlučovače lehkých kapalin AS TOP 125 RL
EO/PB. Odlučovač je umístěn při severní hranici staveniště, v těsné blízkosti retenční nádrže. Vyčištěné vody
pak budou přivedeny do retenční nádrže, ze které je navržen odtok výtlakem. Výtlak bude vyústěn na pozemku
867/4 do stávajícího otevřeného úseku IDVT 10226876 (Strážovský potok).
Směr a rychlost proudění podzemních vody nebude realizací projektu významně ovlivněna. Celkové ovlivnění
podzemních vod bude nevýznamné.
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Splaškové vody areálové budou svedeny přípojkami od jednotlivých objektů do areálové stoky gravitační
kanalizace. Kanalizační potrubí gravitační splaškové kanalizace je navrženo z PVC KG DN 300 až 500.
V trase areálové kanalizace budou umístěny prefabrikované revizní šachty betonové DN 1000, v lomech nebo v
maximální vzdálenosti do 50m.
Stoka gravitační kanalizace bude svedena do sběrné jímky (umístěné v severovýchodním rohu staveniště), odkud
splaškové vody čerpány čerpací stanicí do výtlačného potrubí PE-HD PN 10 SR 11 DN 150.
Výtlačné potrubí splaškové kanalizace se napojí na stávající revizní šachtu RŠ (ID 1573) na stávající stoce KT
DN 400 v ulici ke Skalce a bude odvedena na ČOV Cheb. Hodnoty znečištění budou nižší, než stanovuje
kanalizační řád.
Dešťová kanalizace je navržena pro likvidaci dešťových vod ze střech stavebních objektů a ze všech venkovních
ploch Komerční zóny. Je navržena s větvením stok a v různém provedení dimenzí potrubí.
Veškeré areálové rozvody dešťové kanalizace budou přivedeny do retenční nádrže (o obsahu 2072 m3), ze které
je navržen odtok výtlakem. V retenční nádrži jsou osazena čerpadla s nastavením na regulovaný odtok 20l/s, do
nově navrženého výtlaku (IO-28). Výtlak bude vyústěn na pozemku 867/4 do stávajícího otevřeného úseku
IDVT 10226876 (Střížovský potok).
Zaolejované vody z parkovišť vozidel a komunikací budou odváděny samostatně do kanalizace dešťové olejové,
znečištěné. Ty budou odváděny samostatně do odlučovače lehkých kapalin AS TOP 125 RL EO/PB. Odlučovač
je umístěn při severní hranici staveniště, v těsné blízkosti retenční nádrže. Technologie odlučovače je
dimenzovaná na znečištění nátokových vod: C10-C40 < 4 000 mg/l. Parametry vyčištěné vody: C10-C40 = 2 - 5
mg/l. Vyčištěné vody pak budou přivedeny do retenční nádrže, ze které je navržen odtok výtlakem.
Záměr po výstavbě neovlivní jakost podzemní ani povrchové vody.

Půda
Záměr bude realizován na zemědělském půdním fondu (orná půda). Nedojde k dotčení pozemků určených k
plnění funkce lesa. Souhlas k trvalému vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydalo Ministerstvo
životního prostředí v Chomutově dne 22. července 2019 pod Č.j.: MZP/2019/530/149, Sp.zn.: ENV/2019/82104.
Na počátku výstavby se provede sejmutí ornice v tl. 250 mm v rozsahu dvou dotčených parcel staveniště.
Manipulace s odtěženou zeminou bude dána podmínkami vynětí ze ZPF: Část skryté ornice o objemu cca 4 643
m3 bude deponována na nezastavěné části parcely č. 722/4 a 752/1 v k.ú. Cheb, a následně bude využita pro
ozelenění ploch areálu. Zbývající část skryté ornice o objemu cca 21 101 m3 bude odvezena a deponována na
parcelách č. 24/22 a 24/27 v k.ú. Vrbová a následně využita na rekultivaci pískovny Vrbová.
Po sejmutí ornice budou následovat hrubé terénní úpravy. Vzhledem k výškově rozčleněnému prostoru stavby je
výškové osazení stavebních objektů na několika úrovních. Příslušné výšky podlah (+0,00) bude nutno při
zpracování dokumentace pro stavební povolení v detailech upřesnit vzhledem ke konstrukci podlah a vlastního
zakládání. Jedná se zejména o upřesnění objektů SO-01 až SO-03 jejíž rozlehlá půdorysná plocha je pro zemní
práce určující.
Při provozu posuzovaného záměru se nepředpokládá, že bude docházet ke znečišťování půdy v zájmovém
území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek. V průběhu provozu jsou úniky
však téměř vyloučeny, protože v místě parkovacích ploch bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných
povrchů bude řešeno přes lapače ropných látek. Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů
bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno. U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů
atd.), zejména vlivem dopravy, je nutno uvést, že z normálního provozu komunikací se nepředpokládají úniky
ropných látek.
Po sejmutí ornice budou následovat hrubé terénní úpravy. Vzhledem k výškově rozčleněnému prostoru stavby je
výškové osazení stavebních objektů na několika úrovních. Příslušné výšky podlah (+0,00) bude nutno při
zpracování dokumentace pro stavební povolení v detailech upřesnit vzhledem ke konstrukci podlah a vlastního
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zakládání. Jedná se zejména o upřesnění objektů SO-01 až SO-03 jejíž rozlehlá půdorysná plocha je pro zemní
práce určující.
Riziko v průběhu výstavby spočívá nechtěném vytvoření drah soustředěného odtoku dešťových vod. Riziko
vodní eroze po dobu výstavby není vysoké s ohledem na charakter místa výstavby a může se jednat nanejvýš o
lokální splavení zeminy.

Ekosystémy
Fauna
S ohledem na nízkou diverzitu společenstev ovlivněného prostoru nebude zásah významný. V lokalitě záměru
nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů. Provoz posuzovaného záměru nebude mít výrazný vliv na
faunu. Živočišné druhy s možným výskytem v zájmovém území výstavby nejsou vázány na toto území, které
neposkytuje úkrytové a potravní možnosti.

Flóra
S ohledem na stávající antropogenní ovlivnění a charakter lokality záměru nedojde k významnému zásahu do
rostlinných společenstev širšího dosahu. Žádný ze zjištěných druhů není zvláště chráněným. Po uvedení do
provozu se nepředpokládá vliv na flóru.
Dřeviny
Celá dotčená lokalita je dnes intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou - tedy biotopem X2, na které
jsou monokulturně pěstovány zemědělské plodiny. Po východním a jižním okraji záměru jsou podél komunikací
dřeviny - již mimo řešené a záměrem narušené plochy. Do tohoto pásu dřevin bude zasaženo, neboť pro stavbu
musí být zlikvidovány čtyři stromy - v místě budoucího vjezdu do areálu komerční zóny. Tento vjezd bude
sloužit i jako vjezd na staveniště při výstavbě areálu Komerční zóny Cheb. Jedná se o 2 ks jasanu ztepilého Fraximus excelsior (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 100 cm, resp. 72 cm) a 2 ks topolu černého - Populus
nigra - vždy vícekmeny (obvod kmene v 130 cm nad zemí 79+79+31 cm, resp. 94+79+40 cm).
V ploše stávající orné půdy se vyskytují 2 plochy se dřevinami, které bude nutno, v souvislosti s výstavbou
záměru, pokácet. V jižní části (cca 45 m od budoucího vjezdu) se jedná o 1 ks břízy bradavičnaté - Betula
pendula (obvod ve 130 cm nad zemí 47+16 cm) a vícekmen jasanu ztepilého - Fraximus excelsior (obvod kmene
v 130 cm nad zemí 82+63+57+47+31+16 cm)
V severní části - 115 m od Pomníku sovětských vojáků - je vzrostlý jasan ztepilý - Fraximus excelsior dvoukmen (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 300 cm /dál se větví/, resp. 210 cm).
O kácení stromů bude požádáno v dalším stupni projektové dokumentace.

Územní systém ekologické stability
Plocha záměru nezasahuje do systému ekologické stability. Ani po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění
prvků ÚSES.

Významné krajinné prvky
V lokalitě posuzovaného záměru nebude zasahováno do významných krajinných prvků. Po uvedení do provozu
nelze očekávat ovlivnění významných krajinných prvků

Zvláště chráněná území, Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality, Přírodní parky
Lokalita záměru neleží v Ptačí oblasti ani v Evropsky významné lokalitě. Výstavba je neohrozí, jak konstatuje i
orgán ochrany přírody (viz přílohová část).
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Vzhledem k absenci ostatních chráněných ploch, záměr neovlivní zvláště chráněná území, evropsky významné
lokality, přírodní parky v období výstavby ani po uvedení do provozu.
Vlivy na krajinu
Území posuzovaného záměru a jeho širší okolí je dlouhodobě antropogenně využíváno, především k zemědělské
činnosti, na které navazuje (za ulicí Ke Skalce) obytná zástavba. V nejbližším okolí posuzovaného záměru se
nenachází významné kulturní památky, kromě Pomníku sovětským vojákům (65 m severně od plochy záměru).
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny naprosto rozdílný (na ploše 10 ha), ostatní
zemědělské plochy zůstanou zachovány. Na cca 10 ha způsobí změnu kulturní charakteristiky, i když ne fatální.
Estetické hodnoty budou narušeny v úseku podél komunikace II/214 v délce cca 450 m. Silnice je v tomto úseku
v zářezu a mezi silnicí a plochou záměru jsou porosty dřevin. Estetické hodnoty budou pohledově narušeny i u
silnice I. třídy I/6 v délce cca 500 m.
Posuzovaný záměr je situován ve zvlněné plošině Chebské pánve, která je charakteristická harmonickým
souladem jednotlivých prvků krajinné scény - střídání ploch zemědělsky obhospodařovaných s rozptýlenou
zástavbou obcí a zelení.
Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v současnosti narušeno. V okolí existuje řada
negativních dominant - mimoúrovňové křížení D6 (I/6) x II/214, budova čerpací stanice pohonných hmot, areál
Zahradník a Kanský, parkoviště nákladních automobilů na východní straně silnice II/214, bývalý objekt
živočišné výroby Střížov (dnes brownfields). Negativními dominantami jsou i stožáry na Špitálském vrchu a ve
větší vzdálenosti i Televizní vysílač Cheb - Zelená hora.
Z pohledově exponovaných míst (zejména od silnic II/214 a I/6) budou viditelné budovy posuzovaného záměru,
budou negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto vlivu se navrhuje barevné řešení
hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území (zelená či hnědozelená barva), rovněž se
navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev. hydroponickou) zelení.
Posuzovaný záměr bude působit na znaky krajinného rázu. Objekty hal (vysoké 13 m) jsou umístěny ve svahu a
představují významnou hmotu, která lokálně změní charakter plochy o velikosti 10 ha (dnes orné půdy). Záměr
však nevyužívá všechny možnosti platného územního plánu, který stanovuje přípustnou výšku hal 14,00 m haly záměru dosahují maximálně 13 m. Maximální velikost budovy: 20 000 m2 . Záměr splňuje, žádná z budov
nepřesahuje 20 000 m2 plochy. Koeficient minimální zeleně stavebního pozemku PZ: 10% , který záměr splňuje
- je ponecháno 27,49% zeleně.
Z pohledově exponovaných míst (zejména od silnic II/214 a I/6) budou viditelné budovy posuzovaného záměru,
budou negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto vlivu se navrhuje barevné řešení
hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území (zelená či hnědozelená barva), rovněž se
navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev. hydroponickou) zelení.
S ohledem na schválené parametry funkční plochy v platném územním plánu a navrhovanou minimalizaci lze
toto ovlivnění krajinného rázu akceptovat.
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2 ZADÁNÍ ÚKOLU A ÚDAJE O ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
2.1

Cíl zadaného úkolu

Tato hluková studie na záměr „Komerční zóna Cheb“ byla zadána jako součást Oznámení vlivu záměru
na životní prostředí s cílem posouzení současné hlukové situace v prostoru připravované výstavby,
posouzení hlukové situace v období výstavby výše uvedeného záměru a posouzení budoucí hlukové
situace po výstavbě výše uvedeného záměru.

2.2

Údaje o připravované výstavbě

Řešené území leží v západní části České republiky, městě a katastrálním území Cheb.
Řešené území je ohraničeno na severu a západě zemědělskou půdou a pomníkem padlých, na východě
Ašskou ulicí (silnice II/214) a na jihu ulicí Ke Skalce (silnice III/21320).
Navrhované řešení
V komerční zóně je navrženo 5 hal označených A, B, C, D a E a jeden administrativní objekt. Haly budou
sloužit jako prodejní internetové obchody pro maloobchodní a i velkoobchodní síť – obslužné velkoobchody
pro podnikatele samoobslužné (C&C), regálové velkoobchody pro podnikatele a spotřebitele.
Hala E je pak uvažována jako prodejna typu supermarketu pro konečné spotřebitele. Některé z hal jsou
koncipovány pro více nájemců. Činností prodejních skladů bude převážně současný prodej pro živnostníky,
maloobchodníky, velké firmy i pro konečného spotřebitele. Jedná se např. sklady stavebních materiálů,
hutních výrobků, řeziva a dalšího sortimentu potravinářského i nepotravinářského zboží. Některé firmy jsou
více zaměřeny na velkoodběratele, jiné na drobný prodej. Prodejní sortiment bude upřesněn jednotlivými
konkrétními provozovateli prostor navržených hal.
Členění stavby
STAVEBNÍ OBJEKTY
SO-01 Hala A – internetový obchod
SO-02 Hala B – internetový obchod
SO-03 Hala C – internetový obchod
SO-04 Hala D – internetový obchod
SO-05 Hala E – Prodejna potravin
SO-06 Administrativní budova
SO-07 Strojovna a zásobník vody SHZ
SO-08 Oplocení
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
IO-21 Příprava území a HTÚ
IO-22 Komunikace, manipulační plochy, parkoviště a opěrné zdi
IO-23 Venkovní vodovod
IO-24 Požární vodovod
IO-25 Kanalizace splašková
IO-26 Kanalizace dešťová
IO-27 Retenční nádrž
IO-28 Odtok z retenční nádrže
IO-29 Kanalizace olejová a gravitační odlučovač
IO-30 Přípojka STL plynovodu
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IO-32 Rozvody STL plynovodu
IO-33 Přípojka VN
IO-34 Trafostanice
IO-35 Rozvody NN
IO-36 Přípojka telefonu a slaboproudé rozvody
IO-37 Přeložka vedení ČEZ Distribuce
IO-38 Přeložka vedení Cetin
IO-39 Přeložka zatrubnění Střížovského potoka
IO-40 Venkovní osvětlení
IO-41 Konečné terénní a sadové úpravy

2.3

Charakteristika území

2.3.1

Geografická situace

Řešené území leží v západní části České republiky, ve městě a v katastrálním území Cheb.

2.3.2

Přírodní poměry

2.3.2.1

Klimatické poměry

Z klimatického hlediska se zájmové území nachází v mírně teplé oblasti – MT4 ( Quitt ), charakteristika je
uvedena níže v tabulce.
Tabulka č. 1

Charakteristika klimatické oblasti MT3

KLIMATICKÁ OBLAST
Rajon

MÍRNĚ TEPLÁ
MT4

Počet letních dnů

20 - 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

140 – 160

Počet mrazových dnů

110 - 130

Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci

40 – 50
-2°C - -3°C
16°C – 17°C

Průměrná teplota v dubnu

6°C – 7°C

Průměrná teplota v říjnu

6°C – 7°C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

110 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 - 450 mm

Srážkový úhrn v zimním období

250 - 300 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB
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2.3.2.2

Morfologické poměry

Zájmové území je situováno v Krušnohorské soustavě, v podsoustavě Podkrušnohorské. Území náleží do
celku a okrsku Chebská pánev.
Chebská pánev je nesouměrná příkopová propadlina paleogenního zarovnaného povrchu, vyplněná
miocenními jíly a písky z velké části zakrytý písky a jíly plio-pleistocenního valdštejnského souvrství a
kvartérními sedimenty.
2.3.2.3

Hydrologické poměry

Řešené území je součástí povodí řeky Ohře - číslo hydrologického pořadí 1-13-01-140, která protéká cca
300 m jižně od řešeného území. Ve vlastním území se však nenachází žádná trvalejší vodoteč.

3 POSTUP ŘEŠENÍ, METODIKA PRACÍ,ZADÁVACÍ PODMÍNKY
3.1

Postup řešení úkolu

Při zpracování hlukové studie byla nejprve provedena rešeršní práce za účelem získání veškerých
dostupných materiálů o lokalitě (údaje o připravované výstavbě a její parametry, údaje o intenzitách
dopravy prováděné v rámci celorepublikového sčítání, podklady o jiných sčítáních intenzit dopravy i
výpočtech úrovně hlukové hladiny, atd.).
Následně bylo provedeno vlastní sčítání dopravy na komunikační síti v okolí v denní době a stanoveny
intenzity dopravy. Tyto intenzity dopravy byly hlavním podkladem pro softwarové zpracování pomocí
programového vybavení Hluk +. Dalšími vstupy do softwarového zpracování byly údaje o jednotlivých
komunikacích (výpočtová rychlost, sklon vozovky, typ povrchu, rozmístění křižovatek, atd.), zadání objektů
- domů do souřadnicového systému včetně výšek jednotlivých objektů, , terénních nerovností, náspů apod.
Přesto, že se jedná o rozsáhlé řešené území bylo provedeno zadání ploch zeleně v okolí křižovatky ulic Ke
Skalce - Ašská a Dvořákova. S ohledem na konfiguraci terénu byly zadány vrstevnice a výsledky byly
zpracovány nad terénem absolutně.
Pro posouzení hlukové úrovně ve venkovním prostoru bylo zadáno 26 referenčních výpočtových bodů
(dále RVB) . RVB byly posuzovány ve výšce 3 m nad terénem.
Výpočtové body byly umístěny na vnějším plášti budoucí budovy – 2 m od fasády.
Modelová situace byla zpracovávána pro rok 2019, pro rok 2019 s omezením tranzitní nákladní dopravy a
v roce 2025 bez záměru a v roce 2025 s vybudovaným záměrem. Výpočty byly provedeny pro denní i
noční dobu.
Výsledky softwarového zpracování jsou textově, tabulkově i graficky prezentovány v této zprávě a
následně je provedeno zhodnocení v závislosti na platné legislativě.

3.2

Metodická východiska

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 13.01 profi13 (č. licence 5228), který
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku
v území.
Verze 13 reaguje na nejnovější změny legislativy a implementuje dvě metodiky, které byly publikovány na
stránkách SD a pro výpočet hluku jsou závazné.
TP 219 "Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí"
(schváleno MD ČR s účinností od 15.5.2019).
"Manuál 2018 - Výpočet hluku z automobilové dopravy" - metodika byla schválena Centrální
komisí MD ČR dne 5.2.2019 a na stránkách ŘSD uveřejněna v dubnu 2019. Řeší především:
•

Problematiku obměny vozidlového parku v letech 2000-2020 a jejího hlukového vývoje.
Došlo k aktualizaci všech emisních hodnot L_OA a L_NA, Hluk+ dává přesnější výsledky.
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•

Postup pro přepočet intenzit dopravy mezi rokem 2000 a stávajícím (posuzovaným) stavem
Problematiku kategorie vozidel N1 (LN) - Hluk+ ve vlastním sčítání doplnil kategorii LN.

•

Aktualizaci koeficientů pro kryty (povrchy) vozovek s důrazem na povrchy se sníženou hlučností.

3.3

Silniční síť a intenzita silniční dopravy

Ze sčítání Ředitelství silnic a dálnic v roce 2016 vyplynulo, že byly hodnoceny intenzity dopravy pouze ulice
Ašská, u ostatních ulic sčítání neproběhlo.
Proto byly převzaty údaje z Dopravně inženýrského posouzení napojení na komunikační síť "Cheb rozvojová zóna Zlatý vrch", kterou zpracovala firma EDIP s.r.o. v srpnu 2017. Údaje byly v listopadu 2019
firmou EDIP aktualizovány a přepočteny na 24 hodinové intenzity.
Tato studie hodnotí intenzity dopravy na k záměru přilehlé komunikační síti v současné době (rok 2019) výsledné intenzity dokládá následující tabulka.
Tabulka č. 2

Stávající intenzity dopravy na komunikační síti - rok 2019 - počet vozidel za 24h.
Osobní
automobily

Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

Ke Skalce

2754

78

2832

Ašská mezi Komorní a Ke Skalce

15405

1090

16495

Komorní od Ke Skalce - směr Libá

1275

76

1351

Dvořákova

1360

76

1436

Ašská do Ke Skalce - D6

13636

1025

14661

D6

6040

2672

8712

I/6 směr Pomezí

2752

1192

3944

21 - směr Františkovy Lázně

15624

2616

18240

Na Vyhlídce

713

2

715

Tylova

126

2

128

Františkolázeňská

260

4

264

Javorová

168

2

170

Březová

168

2

170

Komorní - sever

1400

6

1406

Nájezd na D6 směr KV

5992

512

6004

Dopravní posouzení (EDIP, 2019) dále hodnotila zatížení komunikační sítě za předpokladu zákazu vjezdu
tranzitní nákladní dopravy do centra města Cheb.
Výsledné intenzity dokládá následující tabulka.
Tabulka č. 3

Intenzita dopravy na stávající komunikační síti po omezení tranzitní dopravy (2019) - počet voz. za 24h.
Osobní
automobily
24 HOD.

Těžká
vozidla
24 HOD.

Celkem
24 HOD.

Ke Skalce

2754

78

2832

Ašská mezi Komorní a Ke Skalce

15405

528

15933

Komorní od Ke Skalce - směr Libá

1275

76

1351

Dvořákova

1360

73

1433

Ašská do Ke Skalce - D6

13636

479

14115

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB
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D6

6040

2672

8712

I/6 směr Pomezí

2752

1192

3944

21 - směr Františkovy Lázně

15624

2616

18240

Na Vyhlídce

713

2

715

Tylova

126

2

128

Františkolázeňská

260

4

264

Javorová

168

2

170

Březová

168

2

170

Komorní - sever

1400

6

1406

Nájezd na D6 směr KV

5992

240

6004

Pro návrhový rok 2025 bez realizace záměru byly převzaty následující intenzity dopravy.
Tabulka č. 4

Intenzita dopravy na komunikační síti v roce 2025 - počet voz. za 24h.
Osobní
automobily

Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

Ke Skalce

2807

82

2889

Ašská mezi Komorní a Ke Skalce

15704

546

16250

Komorní od Ke Skalce - směr Libá

1300

80

1380

Dvořákova

1386

76

1462

Ašská do Ke Skalce - D6

13901

496

14397

D6

6160

2832

8992

I/6 směr Pomezí

2807

1264

4071

21 - směr Františkovy Lázně

15936

2772

18708

Ke Skalce mezi Ašskou a vjezdem do areálu

2807

82

2889

Na Vyhlídce

727

2

729

Tylova

128

2

130

Františkolázeňská

265

4

269

Javorová

171

2

173

Březová

171

2

173

Komorní - sever

1400

6

1406

Nájezd na D6 směr KV

6112

248

6360

Pro generovanou dopravu posuzovaného záměru "Komerční zóna Cheb" byly firmou EDIP vyhodnoceny
následující intenzity dopravy.
Tabulka č. 5

Záměrem generovaná doprava - počet voz. za 24h.
Osobní
automobily

Ke Skalce od budoucího vjezdu do areálu směr
Libá
Ašská mezi Komorní a Ke Skalce
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Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

0

0

0

540

16

556
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Dvořákova

120

0

120

Ašská do Ke Skalce - D6

540

304

844

Ke Skalce mezi Ašskou a vjezdem do areálu

1200

320

1520

Po realizaci posuzovaného záměru se předpokládá následující intenzita dopravy na přilehlé komunikační
síti.
Tabulka č. 6

Intenzita dopravy na komunikační síti v roce 2025 po realizaci záměru - počet voz. za 24h.
Osobní
automobily
24 HOD.

Těžká
vozidla
24 HOD.

Celkem
24 HOD.

Ke Skalce

2807

82

2889

Ašská mezi Komorní a Ke Skalce

16244

562

16806

Komorní od Ke Skalce - směr Libá

1300

80

1380

Dvořákova

1506

76

1582

Ašská do Ke Skalce - D6

14441

800

15241

D6

6160

2832

8992

I/6 směr Pomezí

2807

1264

4071

21 - směr Františkovy Lázně

15936

2772

18708

Ke Skalce mezi Ašskou a vjezdem do areálu

4007

402

4409

Na Vyhlídce

727

2

729

Tylova

128

2

130

Františkolázeňská

265

4

269

Javorová

171

2

173

Březová

171

2

173

Komorní - sever

1400

6

1406

Nájezd na D6 směr KV

6112

400

6512

3.4

Parkovací a odstavné plochy

Do modelu v současné době a v roce 2025 bez realizace záměru nebyly zahrnuty parkovací plochy.
Po realizaci posuzovaného záměru se předpokládá vybudování 43 parkovacích ploch. Většina je pro
osobní automobily převážně zaměstnanců. Celkem je navrženo 581 parkovacích (z toho 49 pro ZTP) a 7
parkovacích míst pro nákladní automobily.

3.5

Průmyslové zdroje

V současné době a v roce 2025 bez realizace záměru nebyly průmyslové zdroje do modelu zahrnuty. Po
výstavbě "Komerční zóny Cheb" bylo zadáno celkem 48 zdrojů:
venkovní klima jednotka - 65 dB - 8 ks
odtahový ventilátor - sání - 75 dB - 20 ks
odtahový ventilátor - výfuk - 75 dB - 20 ks

3.6

Výpočtové body

Z důvodu možnosti posouzení hlukové úrovně ve venkovním prostoru bylo zadáno 26 referenčních
výpočtových bodů shodných v současném stavu i v návrhu. Charakteristiku a lokalizaci těchto bodů
dokladuje následující tabulka, graficky jsou prezentovány v přílohové části.
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Tabulka č. 7

Charakteristika výpočtových bodů

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

Poznámka

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

objekt občanské vybavenosti

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

rodinný dům

chráněný venkovní prostor stavby

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

bytový dům

chráněný venkovní prostor stavby

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

bytový dům

chráněný venkovní prostor stavby

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

objekt k bydlení

chráněný venkovní prostor stavby

3.7
3.7.1

Hluk v období výstavby
Zdroje hluku při výstavbě

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém průběhu
výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Práce na
výstavbě posuzovaného záměru a tudíž i výpočty lze rozdělit zhruba do tří hlavních etap:
1. etapa – zemní práce
2. etapa – vlastní stavební práce
3. etapa – terénní a sadové úpravy, komunikace
Při výstavbě bude užita řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava sutě, stavebních materiálů)
a bodové (např. rypadlo, elektrické ruční nářadí, silniční válec, jeřáby, apod.).
Pozn.. Je zde také nutné upozornit, že stroje a zařízení nejsou v chodu po celou pracovní dobu, doba
jejich běhu popř. provozu tvoří pouze část pracovní doby.
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Vzhledem k tomu, že lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během bouracích a stavebních a
dokončovacích prací mění a jejich vzdálenost od chráněné zástavby není konstantní, byl pro výpočet a
hodnocení hluku ze stavební činnosti zvolen teoretický výpočetní bod:
V1 - vzdálenost 30 m … minimální vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště k nejbližší hlukově
chráněné zástavbě (RVB 9 a 11).
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jednotlivé stroje navržené pro tyto etapy. Dále je uvedena
vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A od jednotlivých zdrojů v minimální a střední vzdálenosti
možné lokalizace stroje od nejbližší stávající obytné zástavby vypočtená z doby používání stroje a celkové
doby pracovní doby na staveništi. Dopravní napojení obsluhy staveniště je po stávající komunikační síti.
Tabulka č. 8

Použité stroje – zemní práce (I. etapa)

Typ stroje

Počet

Akustické parametry
LpA,XX

Průměrná doba
nasazení stroje
za směnu

LAeq, 14hod
ve 30 m

(hod / min)
Dozér

1

LpA,5 = 82 dB

8 / 480

66,4

Kolový nakládací a vykl. stroj

1

LpA,5 = 76 dB

8 / 480

58,4

Rypadlo (kolové nebo pásové)

1

LpA,5 = 74 dB

8 / 480

60,4

Hutní a vibrační válec

1

LpA,5 = 79 dB

4 / 240

63,4

Nákladní automobil
Tabulka č. 9

4/hod

LAeq,7,5 = 53,5 dB

Použité stroje – vlastní stavební práce (II. etapa)

Typ stroje

Počet

Akustické parametry
LpA,XX

Průměrná doba
nasazení stroje
za směnu

LAeq, 14hod
v 25 m

(hod / min)
Jeřáb

1

LpA,5 = 65 dB

Elektrická řetězová pila

1

LpA,5 = 73 dB

Smykem řízený nakladač

1

LpA,5 = 73 dB

8 / 480

57,4

Stavební míchačka

1

LpA,5 = 64 dB

2 / 120

48,4

Vibrátor betonové směsi

1

LpA,1 = 65 dB

4 / 240

50,4

Čerpadlo betonové směsi

1

LpA,5 = 80 dB

8 / 480

64,4

Nákladní automobil
Tabulka č. 10

4/hod

8 /480

49,4
57,4

LAeq,7,5 = 53,5 dB

Použité stroje – terénní a sadové úpravy, komunikace (III. etapa)

Typ stroje

Počet

Akustické parametry
LpA,XX

Průměrná doba
nasazení stroje
za směnu

LAeq, 14hod
ve 30 m

(hod / min)
Kolový nakládací a vykl. stroj

1

LpA,5 = 76 dB

8 / 480

63,4

Finišer

1

LpA,5 = 76 dB

8 / 480

62,4

Silniční válec

1

LpA,5 = 65 dB

4 / 240

59,4

Nákladní automobil

2/hod

LAeq,7,5 = 50,5 dB

Legenda:
LpA,1

- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od stroje [dB],

LpA,5

- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB]

LAeq,14hod

- je ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení
00
00
v časovém intervalu pracovní doby T (v tomto případě od 7 – 21 hodin, tj. 840 minut)
[dB].
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3.7.2

Postup provedení výpočtu

Prvním krokem bylo provedení výpočtu hladiny akustického tlaku A ve zvoleném výpočtovém bodě
(teoretický výpočetní bod V ve vzdálenosti 20 m). Výpočet byl proveden dle následujícího vzorce:

LpA 2 = LpA 1 + 20 log r1 / r2

, kde

LpA 1 je udaná hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r1 od stroje [dB],
LpA 2 je hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r2 (1 470 m) od stroje [dB],
Druhým krokem byl výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v intervalu stavební činnosti od
jednotlivých zdrojů hluku a v jednotlivých etapách výstavby. Výpočet byl proveden podle následujícího
vzorce:

t
L pAeqs = 10. log s
 ta

 0 ,1. LpAs
.10
, kde


LpAeq s je ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S
[dB],
ts je doba používání stroje nebo zařízení S během pracovní doby [min],
00

00

ta je doba trvání hluku ze stavební činnosti (tj. doba 7 – 21

hodin /840 min/) [min],

LpA s je hladina akustického tlaku ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S [dB].

Ve výsledných hodnotách uvedených v níže uvedených tabulkách je tedy zohledněna vzdálenost, doba
pracovní činnosti a počet strojů (zařízení).
Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě (nejbližší hlukově chráněná
00
00
zástavba) od všech zdrojů hluku v době trvání stavební činnosti (tj. v době od 7 do 21 hodin) byla
vypočtena podle vzorce:
n

L pAeqa = 10. log

∑ 10

0,1.LpAeqi

, kde

i=1

LpAeqa je ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB] od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení (z počtu
n) v časovém intervalu pracovní činnosti ta [min].

4 DOKUMENTACE A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKU PRACÍ
Vyhodnocení hlukových situací je v následujícím textu slovně popsáno, číselné hodnoty dokladují přiložené
tabulky a v příloze jsou hlukové hladiny jednotlivých posuzovaných situací uvedeny v měřítku 1: 5000 a
1:3000.

4.1

Hygienické limity

Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v
platném znění, se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a
korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době.
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Tabulka č. 11

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku ve venkovním prostoru dle NV č. 272/2011 Sb.
Korekce [dB]

Způsob využití území
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor
Pozn.: 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.
Pravidla použití korekce uvedené v předchozí tabulce.
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze
železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu
2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových
komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 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 pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
Tabulka č. 12

Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití další korekce

+5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí
Pozemní komunikace a železniční dráhy

Doba dne

Dálnice, silnice I. a II.tř., místní komunikace I. a II.tř.

Denní

65

Noční

55

Denní

60

Noční

50

Denní

65

Noční

60

Denní

60

Noční

55

Silnice III. tř, komunikace III.tř. a účelové komunikace

Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy

Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy

LAeq,T [dB]

Pro hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru se v době od 7 do 21 hodin k základní hladině hluku
přičte přípustná korekce +15 dB. V době od 6 do 7 hodin se k základní hladině hluku přičte přípustná
korekce +10 dB, v době od 21 do 22 hodin také +10 dB a pro noční dobu od 22 do 6 hodin +5 dB.
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších zákonů, se:
-

chráněným venkovním prostorem staveb rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely,
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-

chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.

Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají pro posouzení vlivu projektované novostavby následující
hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru staveb:
Pro výstavbu záměru
•

Hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti pro maximální 14-ti hodinové působení stavebního
hluku
LAeq,s = 65 dB ve dne v době 7:00 - 21:00 hod
LAeq,s = 60 dB ve dne v době 6:00 – 7:00 a 21:00 – 22:00 hodin
LAeq,s = 45 dB ve dne v době 22:00 – 6:00 hodin

Pro provoz na veřejných komunikacích
•

Vzhledem k tomu, že zájmové území je ovlivňováno automobilovým provozem na hlavních
komunikacích městského významu (zejména Ašská ulice) a jsou starou hlukovou zátěží z dopravy na
pozemních komunikacích, pro hodnocení hluku z dopravy v blízkosti těchto ulic (referenční výpočtové
body 1, 2, 23, 24, 25 a 26) jsou navrženy následující hygienické limity.
LAeq,16 h = 70 dB v denní době (6:00 – 22:00) – chráněný venkovní prostor staveb
LAeq,8 h = 60 dB v noční době (22:00 – 6:00) – chráněný venkovní prostor staveb

•

Vzhledem k tomu, že zájmové území se nachází v blízkosti místních komunikacích I. a II. třídy
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích jsou navrženy pro RVB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 19 a 21
následující hygienické limity:
LAeq,16 h = 60 dB v denní době (6:00 – 22:00)
LAeq,8 h = 50 dB v noční době (22:00 – 6:00)

U ostatních referenčních výpočtových bodů se korekce nevyužije. Hygienický limit se navrhuje následovně:
LAeq,16 h = 50 dB v denní době (6:00 – 22:00)
LAeq,8 h = 40 dB v noční době (22:00 – 6:00)
Referenční výpočtový bod 18 není chráněným venkovním prostorem stavby ani chráněným venkovním
prostorem.
Hodnocení podle platné legislativy (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací), je však plně v kompetenci dotčeného orgánu ochrany
veřejného zdraví tj. místně příslušnému územnímu pracovišti Krajské hygienické stanice
Karlovarského kraje.

4.2

Ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ (hluku)

Posuzovaný záměr „Komerční zóna Cheb“ bude ovlivňovat okolní chráněný venkovní prostor a chráněný
venkovní prostor staveb v období výstavby i po realizaci záměru.
Byly zpracovány pomocí programu Hluk+ následující modelové situace:
Ø

Hluková situace rok 2019 - stávající stav - denní doba

Ø

Hluková situace rok 2019 - uplatnění zákazu vjezdu tranzitních nákladních vozidel do centra
města - denní doba

Ø

Hluková situace rok 2025 - bez realizace posuzovaného záměru - denní doba

Ø

Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru - denní doba

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB
HLUKOVÁ STUDIE

15

RNDr.Jaroslav Růžička,
Arbesova 1014/10, 360 17 K.Vary
Ø

Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru a instalaci protihlukové clony denní doba

Ø

Hluková situace rok 2019 - stávající stav - noc

Ø

Hluková situace rok 2019 - uplatnění zákazu vjezdu tranzitních nákladních vozidel do centra
města - noc

Ø

Hluková situace rok 2025 - bez realizace posuzovaného záměru - noc

Ø

Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru - noc

Ø

Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru a instalaci protihlukové clony noc.

Pro posouzení, zda se jedná o starou hlukovou zátěž, byla ještě vypracována varianta roku 2000 v denní
době.
Vypočtené hlukové hladiny u jednotlivých výpočtových bodů v oblasti posuzovaného záměru jsou uvedeny
v následujících tabulkách pro denní i noční dobu. Textové vyjádření úrovně hlukových hladin v jednotlivých
obdobích je uvedeno v následujících podkapitolách.
Tabulka č. 13

Hodnoty LA eq (dB) ve výpočtových bodech - den

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

2025 se
záměrem

2025 se
záměrem
a clonou

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

57,1

56

56,1

56,5

56,4

60,1

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

61,5

60,2

60,3

60,5

60,5

64,4

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

43,5

42,8

42,9

45,3

43,1

46,9

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

36,3

35,3

35,3

36,1

36,1

39,4

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

50,5

49,7

49,8

51,7

49,3

53,8

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

48,8

48,4

48,5

51,4

48,1

52,3

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

54,3

54,2

54,3

56,5

52,4

58

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

50,6

50,4

50,5

53,7

51

54,3

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

56,4

56,4

56,5

58,4

58,4

60,2

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

49,8

49,7

49,8

51,8

51,1

53,5

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

55,9

55,9

56

58

57,9

59,7

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

52,9

52,9

53

53,8

53,8

56,7

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

57

57

57

58,1

58,1

60,7

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

53

52,9

53

53,9

53,9

56,7

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

48,6

48,6

48,7

49,6

49,6

52,4

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

48

48

48,1

48,9

48,9

51,8

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

51,2

51,2

51,3

51,4

51,4

55

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

47,8

47,8

47,9

48,2

48,2

51,6

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

53,3

53,3

53,4

53,4

53,4

57,1

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

53,9

53,9

54,2

55,4

55,4

57,9

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

47,9

47,9

48,3

49,6

49,6

51,9

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

51,3

51,3

51,4

52,8

52,8

55

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

58

56,8

56,9

57,1

57,1

61

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

54,9

53,8

53,9

54,1

54,1

58

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

58,5

57,2

57,3

57,5

57,5

61,4

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

60,6

59,4

59,4

59,6

59,6

63,5
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V roce 2019 ovlivňuje hlukovou hladinu zejména doprava na přilehlých ulicích a křižovatkách, především
v okolí Ašské ulice. Ve dne jsou dosahovány v těsné blízkosti uliční sítě hodnoty vyšší než 60 dB
(referenční výpočtový bod 26). U dalších objektů jsou v referenčních bodech dosahovány hodnoty nad 50
dB(A).
Referenční body umístěné ve větší vzdálenosti od hlavních komunikací nebo na odvrácené straně domů
jsou hlukem z dopravy exponovány méně.
Obdobná situace je i v nočních hodinách (průměrně o 10 dB nižší).
Tabulka č. 14

Hodnoty LA eq (dB) ve výpočtových bodech - noc

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

2025 se
záměrem

2025 se
záměrem
a clonou

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

50,2

48,1

48,2

48,7

48,5

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

54,6

52,3

52,4

52,5

52,5

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

36,3

34,9

35

38,3

36,4

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

29,4

27,4

27,5

28,4

28,4

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

43,4

41,8

41,9

44,5

42,1

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

41,4

40,4

40,5

45

42,5

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

46,1

46

46,2

49,2

45,7

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

42,7

42,3

42,4

47,1

45

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

48,2

48,2

48,3

49,8

50,3

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

41,8

41,6

41,7

44,3

43,5

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

47,7

47,7

47,8

49,9

49,9

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

44,7

44,7

44,8

45,7

45,7

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

48,7

48,7

48,8

49,7

50,1

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

44,7

44,7

44,9

45,9

45,9

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

40,4

40,4

40,5

42,2

42,2

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

39,7

39,7

39,8

41,4

41,4

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

43

43

43,1

43,5

43,5

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

38,9

38,9

39

40

40,1

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

45,1

45,1

45,2

45,2

45,2

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

46,1

46,1

46,3

46,3

46,3

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

40,3

40,2

40,4

40,5

40,5

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

42,1

42,1

42,2

43,7

43,7

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

51,2

48,9

49

49,2

49,2

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

48,1

46

46

46,2

46,2

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

51,6

49,3

49,4

49,5

49,5

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

53,8

51,5

51,5

51,6

51,6
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5 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
5.1

Celkové zhodnocení

5.1.1

Vliv záměru na hlukovou situaci

5.1.1.1

Rozdíly v úrovni hlukových hladin

Předkládaná hluková studie za využití programového produktu HLUK+ hodnotí následující modelové
situace:
Ø

Hluková situace rok 2019 - stávající stav - denní doba

Ø

Hluková situace rok 2019 - uplatnění zákazu vjezdu tranzitních nákladních vozidel do centra
města - denní doba

Ø

Hluková situace rok 2025 - bez realizace posuzovaného záměru - denní doba

Ø

Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru - denní doba

Ø

Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru a instalaci protihlukové clony denní doba

Ø

Hluková situace rok 2019 - stávající stav - noc

Ø

Hluková situace rok 2019 - uplatnění zákazu vjezdu tranzitních nákladních vozidel do centra
města - noc

Ø

Hluková situace rok 2025 - bez realizace posuzovaného záměru - noc

Ø

Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru - noc

Ø

Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru a instalaci protihlukové clony noc.

V následující tabulce jsou postihnuty rozdíly v úrovni hlukových hladin u jednotlivých výpočtových bodů
v různých posuzovaných situacích.
Tabulka č. 15

Rozdíly v hlukové úrovni u výpočtových bodů - den ( dB)

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

Po výstavbě
záměru - 2025

2025 se
záměrem - se
záměrem a
clonou

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

-1,1

-1

0,4

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

-0,1

-1,3

-1,2

0,2

0,0

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

-0,7

-0,6

2,4

-2,2

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

-1

-1

0,8

0,0

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

-0,8

-0,7

1,9

-2,4

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

-0,4

-0,3

2,9

-3,3

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

-0,1

0

2,2

-4,1

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

-0,2

-0,1

3,2

-2,7

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

0

0,1

1,9

0,0

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

-0,1

0

2,0

-0,7

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

0

0,1

2,0

-0,1

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

0

0,1

0,8

0,0

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

0

0

1,1

0,0

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

-0,1

0

0,9

0,0
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15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

0

0,1

0,9

0,0

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

0

0,1

0,8

0,0

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

0

0,1

0,1

0,0

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

0

0,1

0,3

0,0

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

0

0,1

0,0

0,0

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

0

0,3

1,2

0,0

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

0

0,4

1,3

0,0

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

0

0,1

1,4

0,0

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

-1,2

-1,1

0,2

0,0

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

-1,1

-1

0,2

0,0

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

-1,3

-1,2

0,2

0,0

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

-1,2

-1,2

0,2

0,0

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že uplatnění zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy (nad 12 tun)
přineslo zlepšení situace až o 1,3 dB(A). V roce 2025 bez realizace posuzovaného záměru by byla
hluková situace oproti stávajícímu stavu příznivější zejména u objektů v okolí Ašské silnice (předpoklad
modernizace vozidel), referenční výpočtové doby uvnitř zástavby budou velmi nevýrazně postiženy z
důvodu předpokládaného nárůstu intenzit. V případě výstavby záměru "Komerční zóna Cheb" však lze
předpokládat zvýšení hlukových hladin až o 3,2 dB(A) oproti stavu stejného roku 2025 bez výstavby.
Nejvýraznější zvýšení je u RVB 3, 5 až 11 (ulice Ke Skalce). Proto tato hluková studie navrhuje výstavbu
protihlukové clony (viz dále), která zajistí, že hluková situace bude téměř na úrovni roku 2025 bez
výstavby, v některých RVB ještě lepší (RVB 5, 6 a 7).
V noční době je situace obdobná, jak dokládá následující tabulka.
Tabulka č. 16

Rozdíly v hlukové úrovni u výpočtových bodů - noc ( dB)

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

Po výstavbě
záměru - 2025

2025 se
záměrem - se
záměrem a
clonou

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

-2,1

-2

0,5

-0,2

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

-2,3

-2,2

0,1

0,0

3+

3.0

Tylova 1932/24 - západ

-1,4

-1,3

3,3

-1,9

4+

3.0

Tylova 2014/30 - východ

-2

-1,9

0,9

0,0

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

-1,6

-1,5

2,6

-2,4

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

-1

-0,9

4,5

-2,5

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

-0,1

0,1

3,0

-3,5

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

-0,4

-0,3

4,7

-2,1

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

0

0,1

1,5

0,0

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

-0,2

-0,1

2,6

-0,8

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

0

0,1

2,1

0,0

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

0

0,1

0,9

0,0

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

0

0,1

0,9

0,0

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

0

0,2

1,0

0,0

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

0

0,1

1,7

0,0

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

0

0,1

1,6

0,0

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

0

0,1

0,4

0,0

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

0

0,1

1,0

0,1

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB
HLUKOVÁ STUDIE

Zákaz vjezdu
NA - stav
2019

2025 - stav
2019

19

RNDr.Jaroslav Růžička,
Arbesova 1014/10, 360 17 K.Vary

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

0

0,1

0,0

0,0

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

0

0,2

0,0

0,0

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

-0,1

0,1

0,1

0,0

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

0

0,1

1,5

0,0

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

-2,3

-2,2

0,2

0,0

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

-2,1

-2,1

0,2

0,0

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

-2,3

-2,2

0,1

0,0

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

-2,3

-2,3

0,1

0,0

5.1.1.2

Porovnání s hygienickými limity

V současné době u referenčních výpočtových bodů ve stávající obytné zástavbě nedochází v denní ani
noční době k překročení hygienických limitů. Realizací posuzovaného záměru nebude překročen
hygienický limit u všech posuzovaných RVB, i když se hluková situace zhorší.
Tabulka č. 17

Překročení nejvyšších přípustných hodnot - den (dB)

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

70

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

3+

3.0

4+

Zákaz
vjezdu
NA 2019

2025 bez
záměru

2025 se
záměrem

2025 se
záměrem
a clonou

-12,9

-14,0

-13,9

-13,5

-13,6

70

-8,5

-9,8

-9,7

-9,5

-9,5

Tylova 1932/24 - západ

50

-6,5

-7,2

-7,1

-4,7

-6,9

3.0

Tylova 2014/30 - východ

50

-13,7

-14,7

-14,7

-13,9

-13,9

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

60

-9,5

-10,3

-10,2

-8,3

-10,7

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

60

-11,2

-11,6

-11,5

-8,6

-11,9

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

60

-5,7

-5,8

-5,7

-3,5

-7,6

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

60

-9,4

-9,6

-9,5

-6,3

-9

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

60

-3,6

-3,6

-3,5

-1,6

-1,6

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

60

-10,2

-10,3

-10,2

-8,2

-8,9

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

60

-4,1

-4,1

-4,0

-2

-2,1

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

60

-7,1

-7,1

-7,0

-6,2

-6,2

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

60

-3,0

-3,0

-3,0

-1,9

-1,9

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

60

-7,0

-7,1

-7,0

-6,1

-6,1

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

50

-1,4

-1,4

-1,3

-0,4

-0,4

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

50

-2,0

-2,0

-1,9

-1,1

-1,1

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

60

-8,8

-8,8

-8,7

-8,6

-8,6

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

60

-12,2

-12,2

-12,1

-11,8

-11,8

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

60

-6,7

-6,7

-6,6

-6,6

-6,6

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

60

-6,1

-6,1

-5,8

-4,6

-4,6

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

50

-2,1

-2,1

-1,7

-0,4

-0,4

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

60

-8,7

-8,7

-8,6

-7,2

-7,2

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

70

-12,0

-13,2

-13,1

-12,9

-12,9

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

70

-15,1

-16,2

-16,1

-15,9

-15,9

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

70

-11,5

-12,8

-12,7

-12,5

-12,5

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

70

-9,4

-10,6

-10,6

-10,4

-10,4
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Tabulka č. 18

Překročení nejvyšších přípustných hodnot - noc (dB)

RVB

Výška
nad
terénem

Popis

1+

3.0

Tylova 1932/24 - sever

60

2+

3.0

Tylova 1932/24 - východ

3+

3.0

4+

Zákaz
vjezdu
NA 2019

2025 bez
záměru

2025 se
záměrem

2025 se
záměrem
a clonou

-9,8

-11,9

-11,8

-11,3

-11,5

60

-5,4

-7,7

-7,6

-7,5

-7,5

Tylova 1932/24 - západ

40

-3,7

-5,1

-5,0

-1,7

-3,6

3.0

Tylova 2014/30 - východ

40

-10,6

-12,6

-12,5

-11,6

-11,6

5+

3.0

Tylova 2014/30 - sever

50

-6,6

-8,2

-8,1

-5,5

-7,9

6+

3.0

Tylova 1992/28 - sever

50

-8,6

-9,6

-9,5

-5

-7,5

7+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - sever

50

-3,9

-4,0

-3,8

-0,8

-4,3

8+

3.0

Ke Skalce 2422/17 - východ

50

-7,3

-7,7

-7,6

-2,9

-5

9+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - sever

50

-1,8

-1,8

-1,7

-0,2

-0,2

10+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - východ

50

-8,2

-8,4

-8,3

-5,7

-6,5

11+

3.0

Ke Skalce 2341/18 - severovýchod

50

-2,3

-2,3

-2,2

-0,1

-0,1

12+

3.0

Ke Skalce 1954/19 - sever

50

-5,3

-5,3

-5,2

-4,3

-4,3

13+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severovýchod

50

-1,3

-1,3

-1,2

-0,3

-0,3

14+

3.0

Ke Skalce 55/3 - severozápad

50

-5,3

-5,3

-5,1

-4,1

-4,1

15+

3.0

Zlatá 1964/18 - sever

50

-9,6

-9,6

-9,5

-7,8

-7,8

16+

3.0

Zlatá 1964/18 - západ

50

-10,3

-10,3

-10,2

-8,6

-8,6

17+

3.0

Březová 2168/11 - sever

50

-7,0

-7,0

-6,9

-6,5

-6,5

18+

3.0

Zlatá 1964/41 - sever

50

-11,1

-11,1

-11,0

-10

-9,9

19+

3.0

Březová 2165/15 - sever

50

-4,9

-4,9

-4,8

-4,8

-4,8

20+

3.0

Tyršova 1906/1 - sever

50

-3,9

-3,9

-3,7

-3,7

-3,7

21+

3.0

Komorní 1962/27 - sever

50

-9,7

-9,8

-9,6

-9,5

-9,5

22+

3.0

Komorní 1847/19 - západ

50

-7,9

-7,9

-7,8

-6,3

-6,3

23+

3.0

Tylova 1810/22 - sever

60

-8,8

-11,1

-11,0

-10,8

-10,8

24+

3.0

Dolnická 1880/5 - sever

60

-11,9

-14,0

-14,0

-13,8

-13,8

25+

3.0

Dolnická 1880/5 - západ

60

-8,4

-10,7

-10,6

-10,5

-10,5

26+

3.0

Zlatá 1888/2 - východ

60

-6,2

-8,5

-8,5

-8,4

-8,4

5.1.2

Navržený
hygienický
limit

St. stav
2019

Výsledky výpočtů a hodnocení hluku z výstavby

Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro dobu stavební
00
00
činnosti (7 do 21 ) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 19

Výsledky výpočtů hluku ze stavební činnosti

Výpočtový bod

V1

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,14 hod [dB]
zemní práce

stavební práce

dokončovací práce, terénní
úpravy

62,8

62,2

67,3

Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních
hodinách se stavební činnost nepředpokládá.
Dle provedených výpočtů hluk z výstavby záměru u nejbližší obytné zástavby překročí hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,14h = 65 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, zejména v rámci
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dokončovacích prací (etapa III). Hluk ze staveništní dopravy na veřejných komunikacích nepřesáhne
ekvivalentní hladinu akustického tlaku A LAeq,16h = 55 dB.
Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby záměru navržena
protihluková opatření pro období výstavby.

Pozn.: Vliv stavební činnosti a dopravní obsluhy staveniště byl zpracován na základě dostupných
údajů o předpokládaném postupu stavebních prací v době přípravy projektové dokumentace.

5.2
5.2.1

Navržená protihluková opatření
Pro období výstavby

Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů, které u nejbližší zástavby posuzovaného záměru „Komerční
zóna Cheb“ překračují hygienický limit, jsou zde navržena protihluková opatření ke snížení hlukové zátěže
ze stavebních prací realizovaných v souvislosti se stavebními úpravami posuzovaného záměru. Jsou
následující:
•

Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností.

•

Instalace mobilní protihlukové stěny na hranici staveniště, zejména v případě výstavby nových
inženýrských sítí a komunikací Haly D a administrativní budovy. Výška stěny alespoň 3 m nad
terén.

•

Při provádění stavebních prací bude užita řada zařízení, které většinou patří k významným zdrojům
hluku. Při prováděných všech stavebních prací je nutno dbát na důslednou kontrolu technického
stavu zařízení, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich
vytížením.

•

Časové omezení použití hlučných mechanismů.

•

Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů,
00
00
sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době od 18 do 8 nebudou stavební práce
prováděny.

5.2.2

Pro období provozu

Posuzovaný záměr „Komerční zóna Cheb“ bude zdrojem hluku.
Nejvýznamnější nárůst hlukových hladin lze očekávat v okolí ulice Ke Skalce (cca 80 od světelně řízené
křižovatky). Proto je podél nového, v rámci záměru budovaného, chodníku navržena protihluková clona.
Navrhuje se jako 3 m vysoká, 35 cm široká, z málo odrazivého materiálu. Vybudováním této clony bude
dosaženo o 2,2 - 4,1 dB(A) nižší hlukové úrovně u RVB 3 a 5 až 8 ve dne a o 1,9 - 3,5 dB(A) v noci.
I když u RVB 9, 11 a 13 není překročen hygienický limit, významně se mu blíží modelem vypočtené
hodnoty, a to v noci. Rozhodujícím zdrojem hluku je doprava na ulici Ke Skalce, jejíž vliv zesilují odrazy
Haly D a administrativní budovy. Proto se doporučuje plné stěny ozelenit popínavou zelení a osadit v
maximální možné míře vzrostlou zeleň v prostoru mezi ulicí Ke Skalce a nejbližším parkovištěm. Zároveň
se doporučuje po výstavbě ověřit hlukovou situaci a v případě překročení hygienických limitů navrhnout a
realizovat další protihluková opatření (například zvukově izolační okna na náklady investora).

5.3

Uvážení nejistot

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 13.01 profi13 (č. licence 5228), který
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku
v území.
Verze 13 reaguje na nejnovější změny legislativy a implementuje dvě metodiky, které byly publikovány na
stránkách SD a pro výpočet hluku jsou závazné.
TP 219 "Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí"
(schváleno MD ČR s účinností od 15.5.2019).
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"Manuál 2018 - Výpočet hluku z automobilové dopravy" - metodika byla schválena Centrální
komisí MD ČR dne 5.2.2019 a na stránkách ŘSD uveřejněna v dubnu 2019. Řeší především:
•

Problematiku obměny vozidlového parku v letech 2000-2020 a jejího hlukového vývoje.
Došlo k aktualizaci všech emisních hodnot L_OA a L_NA, Hluk+ dává přesnější výsledky.

•

Postup pro přepočet intenzit dopravy mezi rokem 2000 a stávajícím (posuzovaným) stavem
Problematiku kategorie vozidel N1 (LN) - Hluk+ ve vlastním sčítání doplnil kategorii LN.

Aktualizaci koeficientů pro kryty (povrchy) vozovek s důrazem na povrchy se sníženou hlučností.
Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 1,8 dB.

5.4

Závěr

Stávající hluková situace v okolí posuzovaného záměru „Komerční zóna Cheb“ je nepříznivá.
V případě realizace vlastního záměru lze očekávat zvýšení hladin akustického tlaku.
Dle provedených výpočtů hluk z výstavby záměru u nejbližší obytné zástavby překročí hygienický
limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,14h = 65 dB) ve smyslu Nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů, zejména v rámci dokončovacích prací (etapa III). Hluk ze staveništní dopravy
na veřejných komunikacích nepřesáhne ekvivalentní hladinu akustického tlaku A LAeq,16h = 55 dB.
Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby záměru navržena
protihluková opatření pro období výstavby.

Posuzovaný záměr „Komerční zóna Cheb“ bude zdrojem hluku po ukončení jeho výstavby.
Výstavba skladovacích hal a prodejen přinese nové zdroje hluku, zejména z navazující dopravy.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění, nebudou překračovány. Přesto jsou pro
omezení negativního vlivu provozu záměru navržena protihluková opatření (viz výše)
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1

Úvod

Předmětem této rozptylové studie je, jak již z názvu záměru vyplývá, zřízení nové komerční zóny umístěné
na severním okraji města Cheb podél silnice II/214 (Ašská ul.) na západní straně. Z jižní strany je území
ohraničeno ulicí Ke Skalce (silnice III/21320) a ze severní strany jsou pole a za nimi silnice I/6, která vede ke
stání hranici. V komerční zóně je navrženo 5 hal označených A, B, C, D a E a jeden administrativní objekt.
Haly budou sloužit jako prodejní internetové obchody pro maloobchodní a i velkoobchodní síť – obslužné
velkoobchody pro podnikatele samoobslužné (C&C), regálové velkoobchody pro podnikatele a spotřebitele.
Hala E je pak uvažována jako prodejna typu supermarketu pro konečné spotřebitele. Některé z hal jsou
koncipovány pro více nájemců. Činností prodejních skladů bude převážně současný prodej pro živnostníky,
maloobchodníky, velké firmy i pro konečného spotřebitele. Jedná se např. sklady stavebních materiálů,
hutních výrobků, řeziva a dalšího sortimentu potravinářského i nepotravinářského zboží. Některé firmy jsou
více zaměřeny na velkoodběratele, jiné na drobný prodej. Prodejní sortiment bude upřesněn jednotlivými
konkrétními provozovateli prostor navržených hal
Mechanizační a skladovací prostředky budou dle potřeb jednotlivých nájemců - ruční vozíky, skladové
plošinové vozíky čtyřkolové, skladové, přípravné vozíky ruční stohové a nakládací.
Vnější dopravní řešení vychází z požadavků objednatele, doprava bude prováděna kamiony. Výrobní
zařízení a technologie se v navržených objektech vyskytovat nebude.
Vytápění hal A až E je prostřednictvím tmavých infračervených plynových zářičů, které budou zavěšeny pod
střešní konstrukcí haly. Vytápění kancelářských prostor každé haly teplovodním zařízením. Zdrojem tepla i
pro ohřev teplé užitkové vody bude plynový kondenzační kotel s výkonem do 50 kW.
Vytápění administrativního objektu je navrženo teplovodním zařízením. Zdrojem tepla budou 3 závěsné
kondenzační plynové kotle spojené do kaskády. Nucený odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.
Výkon každého kotle bude 36 kW.
Novými zdroji znečišťování ovzduší budou plynová spalovací zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody a dále
generovaná automobilová doprava.
Předmětem rozptylové studie je posouzení míry vlivu navrhovaných zdrojů znečišťování na kvalitu ovzduší.
Rozptylová studie počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru, na kterém se podílejí nové
plynové spalovací zdroje a areálová doprava. Do výpočtu je však zahrnuta dále také doprava na veřejných
komunikacích v okolí stavby. Ve výhledu po realizaci záměru jsou předpokládány změny intenzit dopravy na
řešené komunikační síti bez ohledu na realizaci záměru. Rozptylová studie počítá vliv posuzovaného záměru
kumulativně spolu se změnami v intenzitách dopravy na okolní komunikační síti.
Hodnocení vlivu škodlivin je zpracováno programem SYMOS´97, disperzním modelem s Gaussovým
rozložením koncentrací škodlivin. Program SYMOS´97 je zařazen prováděcí vyhláškou č. 330/2012 Sb.
k zákonu č. 201/2012 Sb. mezi referenční metody modelování imisí. Pomocí tohoto programu jsou vyčísleny
maximální krátkodobé i průměrné roční imisní příspěvky z nových zdrojů emisí vždy ve vztahu k platným
imisním limitům.

2

Podklady

Rozptylová studie je zpracována s využitím následujících podkladů:
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
- Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
- Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
- Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12, odst. 1, písm. b)
vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
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-

3

Metodická příručka modelu SYMOS´97 – Aktualizace 2013, Věstník MŽP 8/2013 a 11/2013
Pětileté průměry 2014 - 2018, grafické znázornění imisních koncentrací v ČR, ČHMÚ, on-line
Dopravně inženýrské posouzení „Cheb, rozvojová zóna Zlatý vrch“, zpracovatel EDIP s.r.o.,
Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň, srpen 2017

Klimatické faktory a současná imisní situace

Stávající imisní situace
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se stávající imisní situace hodnotí podle mapy úrovně
znečištění konstruované v síti 1 x 1 km, publikované ČHMÚ. Tato mapa obsahuje v každém čtverci hodnotu
klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující látky, které mají
stanoven roční imisní limit. Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále 36. nejvyšší denní imise PM 10 a
maximální denní imise SO2. V současné době je zveřejněna mapa průměrů z období 2014 – 2018. Na
následujícím obrázku jsou zobrazeny červeně ohraničené čtverce č. 311554 a 312554, na jejichž území leží
zájmové pozemky. Na obrázku jsou také hodnoty pozaďových imisních koncentrací sledovaných škodlivin
v tomto čtverci v průměru za posledních 5 zpracovaných let.

V rámci mapy úrovně znečištění není řešena krátkodobá imisní koncentrace oxidu dusičitého. Pro zhodnocení
tohoto ukazatele imisního pozadí v řešeném území lze využít dále výsledky imisních měření na stanicích imisního
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monitoringu. Maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého byly v posledním zveřejněném roce

2018 sledovány na 94 imisních stanicích v České republice. Hodinová maxima se na těchto stanicích
pohybovala v tomto roce v rozmezí 27,5 µg/m3 (na imisní stanici Polom v okrese Rychnov nad Kněžnou) až
192,8 µg/m3 (na imisní stanici Praha 5 Smíchov). Imisní limit pro hodinové maximum NO2 je stanoven ve
výši 200 µg/m3 s tím, že pro plnění imisního limitu je postačující, když hodnotu imisního limitu plní 19.
nejvyšší hodinová imise v roce. Hodinové maximum převyšující 200 µg/m3 tak nebylo naměřeno v roce 2018
ani na jedné imisní stanici a imisní limit tak byl v roce 2018 plněn na všech imisních stanicích v České
republice. V Karlovarském kraji jsou zjišťována hodinová maxima NO 2 především na imisních stanicích na
Sokolovsku, kde se pohybovaly v posledních letech v rozmezí 50 až 92 µg/m3. Do roku 2012 byly maximální
hodinové koncentrace NO2 měřeny také na imisní stanici v Karlových Varech, kde byly zjištěny koncentrace
na úrovni 110 až 130 µg/m3. V řešené lokalitě lze očekávat obdobné hodnoty pod 130 µg/m3.
V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší hodnoty koncentrací posuzovaných škodlivin v imisním pozadí a
jejich srovnání s hodnotami příslušných imisních limitů stanovených v příloze 1 k zákonu 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší.
Tab. 1: Hodnoty imisního pozadí a jejich porovnání s hodnotami imisních limitů dle zákona
Škodlivina

Doba průměrování

Max. hodinová imise

Imisní pozadí
2014- 2018

Imisní
limit

Podíl
imisního limitu (%)

pod 130 (odhad)

200

-

Pod 100
11,6

200
40

pod 50
29,0

Max. denní imise
36. nejvyšší denní imise

32,3

50

-

Průměrná roční imise

18,5

40

64,6
46,3

PM2,5
Benzen (µg/m3)

Průměrná roční imise
Průměrná roční imise

14,1
0,9

25
5

56,4
18,0

BaP (ng/m3)

Průměrná roční imise

0,6

1

60,0

NO2

(µg/m3)

PM10

(µg/m3)
(µg/m3)

19. nejvyšší hodinová imise
Průměrná roční imise

Z tabulky vyplývá, že v řešené lokalitě jsou imisní limity pro průměrné roční koncentrace oxidu
dusičitého, suspendovaných částic frakce PM10 i PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu bezpečně plněny.
Také maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého a maximální denní koncentrace částic
PM10 jsou pod hodnotami příslušných imisních limitů.
Klimatické faktory
Klasifikace meteorologických situací pro potřeby rozptylových studií se provádí podle stability mezní vrstvy
atmosféry. Stabilitní klasifikace HMÚ rozeznává pět tříd stability.
Vertikální teplotní gradient
(C/100 m)
I. superstabilní
  - 1,6
II. stabilní
- 1,6    - 0,7
III. izotermní
- 0,6    + 0,5
IV. normální
+ 0,6    + 0,8
V. konvektivní
  + 0,8
gradient má kladnou hodnotu, jestliže teplota ovzduší s výškou klesá a naopak.
Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně:
I. stabilitní třída superstabilní
- vertikální výměna vzduchu prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů. Výskyt v nočních a
ranních hodinách, především v chladném období. Maximální rychlost větru 2 m.s -1.
II. stabilitní třída stabilní
- vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními situacemi. Výskyt v
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nočních a ranních hodinách po celý rok. Maximální rychlost větru 3 m.s-1.
III. stabilitní třída izotermní
- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období lze
očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.
IV. stabilitní třída normální
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se
přes den v době bez významného slunečního svitu. Společně se III. stabilitní třídou mají v našich
podmínkách výrazně vyšší četnost než ostatní třídy.
V. stabilitní třída konvektivní
- projevuje se vysokou turbulencí ovzduší ve vertikálním směru, která může způsobovat nárazový výskyt
vysokých koncentrací znečišťujících látek. Maximální rychlost větru 5 m.s-1. Výskyt v letních měsících při
vysoké intenzitě slunečního svitu.
V místě stavby se odhaduje s ohledem ke konfiguraci terénu následující větrná růžice.

Tab. 2: Celková větrná růžice
Směr větru

Rychlost větru

1,7
5,0
11,0
Součet

4

N

NE

E

4,68
3,15
0,07
7,90

7,05
4,28
0,06
11,39

3,76
2,65
0,09
6,50

SE

3,09
1,45
0,06
4,60

S

SW

3,12
2,17
0,12
5,41

10,80
13,38
1,20
25,38

W

5,14
6,49
0,86
12,49

NW

5,43
4,08
0,19
9,70

CALM

Suma

16,63

59,70
37,65
2,65
16,63 100,00

Etapa výstavby

Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební
práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí
prachu do ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít
resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných
okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.
Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných
škodlivin si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a částečně oxid dusičitý.
Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic z dopravy závisí také na řadě dalších
faktorů jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost
větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších
koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební
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činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních
koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin.
Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze
orientační. Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat
relativně vysoké příspěvky k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní
rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Hodnoty těchto příspěvků se budou pohybovat na
řádové úrovni dvou až tří desítek mikrogramů. Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší
možnou situaci. Vypočteny bývají pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí nastat za nejméně příznivých
rozptylových podmínek a směru větru. Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat
s hodnotami předpokládaného imisního pozadí. Jednává se každopádně o relativně vysoké hodnoty
imisního příspěvku bez ohledu na hodnoty imisního pozadí, z čehož vyplývá nutnost v maximální možné
míře realizovat opatření na snížení emisí prachu.
Z hlediska ochrany ovzduší je tedy třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při
provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy
dodavatel stavby zajistí vyčlenění plochy, která bude sloužit k čištění, případně mytí znečištěných vozidel
odjíždějících ze staveniště, zajistí dále účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích
a další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude
zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení
staveniště pro celou dobu výstavby.
Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek atp. Lze
očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti
přijatelný.

5

Etapa provozu

Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru budou plynové spalovací zdroje pro vytápění
navrhovaných objektů a dále také generovaná automobilová doprava.
Umístění jednotlivých objektů komerční zóny a dopravní napojení je předmětem následujícího obrázku
urbanistické situace.
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5.1

Plynové spalovací zdroje

Vzhledem k tomu, že v areálu jsou objekty s odlišným charakterem provozu je vytápění rozděleno na
vytápění :
- hal A, B, C, D internetového obchodu, kde vytápění prostor bude plynovými tmavými zářiči.. Zářiče budou
umístěny pod stropem hal ve výši 10 m nad podlahou. Odtah spalin bude provedeno nad střechy objektů,
- haly E – prodejna potravin, která bude vytápěna teplovodními vzduchotechnickými jednotkami. Zdrojem
tepla bude plynový kondenzační kotel s nuceným odvodem spalin
- kancelářských prostor vestaveb hal internetového obchodu a administrativní budovy, které budou vytápěny
teplovodními vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací. Zdrojem vytápění budou teplovodní plynové
kondenzační kotle s nuceným odvodem spalin.
Celkové osazení objektů zdroji tepla:
V objektech internetového obchodu zářič 35 kW 138 ks
V administrativních vestavbách kotel 12 kW 2 ks
V prodejně potravin kotel 25 kW 2 ks
V administrativní budově kotel 60 kW 5 ks
Potřeba tepla jednotlivých objektů.
Hala A – internetový obchod 1 516 kW
Hala B – internetový obchod 2 477 kW
Hala C – internetový obchod 602 kW
Hala D – internetový obchod 198 kW
Hala E – prodejna potravin 104 kW
SO 06 – administrativní budova 127 kW
Celková potřeba tepla činí 5 024 kW.
Jako topného média bude použito zemního plynu o výhřevnosti H=35,8 MJ/m 3
V objektech internetového obchodu budou instalovány plynové tmavé zářiče o výkonu 35kW.
V administrativních prostorách budou instalovány teplovodní kondenzační kotle o výkonu 12 kW a 25kW.
V prodejně potravin a administrativní budově budou instalovány teplovodní kondenzační kotle o výkonu 60
kW.
Projektované maximální hodinové a roční spotřeby zemního plynu v jednotlivých objektech komerční zóny
jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 3: Projektované spotřeby zemního plynu
Hala A
Hala B
Hala C
Hala D
Hala E
SO 06 administrativa
Celkem

Max. hodinová spotřeba ZP (m3/h)

Roční spotřeba ZP (m3/rok)

202
330
78
29
12
18

433273
707927
172051
57732
29723
36309
1 147 015
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Dominantní škodlivinou emitovanou ze spalování zemního plynu jsou oxidy dusíku, v menší míře oxid
uhelnatý. Vzhledem k tomu, že v imisním pozadí je v případě oxidu uhelnatého imisní rezerva na úrovni
tisíců mikrogramu, není dále v rozptylové studii této škodlivině věnována pozornost. Pro výpočet emisí jsou
využity emisní faktory uvedené ve „Sdělení Odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory
podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší“. Hodnoty emisních faktorů uvedené ve
Věstníku MŽP jsou obsaženy v následující tabulce.
Tab. 4: Emisní faktory pro škodliviny produkované ze spalování zemního plynu
Palivo

Topeniště

NOx

CO

jednotka

zemní plyn

jakékoliv

1130

48

kg/106 m3 spáleného plynu

Do výpočtu jsou zahrnuty výše uvedené spotřeby zemního plynu. Výsledné emise oxidů dusíku jsou
uvedeny v následující tabulce:
Tab. 5: Vypočtené hodnoty emisí NOx pomocí emisních faktorů dle Sdělení MŽP
Zdroj

Emise

Hala A
Hala B
Hala C
Hala D
Hala E
SO 06 administrativa
Celkem
Poznámka :

g/s ve špičce

g/hod ve špičce

kg/rok

0,063406
0,103583
0,024483
0,009103
0,003767
0,005650
0,209992

228,26
372,90
88,14
32,77
13,6
20,3
756,0

489,6
800,0
194,4
65,2
33,6
41,0
1296,1

Podíl NO2 v emisích NOx při spalování zemního plynu v kotlích činí 5 %, podíl NO činí 95% (Příloha 2 Metodického
pokynu pro vypracování rozptylových studií, Věstník MŽP 8/2013).

Takto vypočítané emisní toky podle legislativně stanovených emisních faktorů jsou obvykle vyšší než emise
skutečné – naměřené autorizovaným měřením.

5.2

Automobilová doprava

Prostor zóny je konkrétně vymezen z východní strany silnicí II/214 (ulice Ašská), která propojuje dálnici
s centrem města. Z jihu je hranice areálu vymezena ulicí Ke Skalce. Z této komunikace bude celý areál
dopravně napojen a to cca 85,0 m od světelně řízené křižovatky s ulicí Ašská.
Model rozptylové studie vychází z dopravně inženýrského posouzení zpracovaného společností Edip Plzeň
v září 2017. Dle aktualizace zpracované Ing. Janem Martolosem, EDIP s.r.o. v prosinci 2019 jsou areálem
generované intenzity dopravy následující:
• 1200 jízd osobních automobilů v obou směrech za den
• 320 jízd nákladních automobilů v obou směrech za den
Rozdělení dopravy po ulici Ke Skalce ve směru na východ (100 % generované dopravy) se předpokládá:
• 45 % (540) OA a 95 % (304) NS ve směru II/214 – směr D6,
• 10% (120) OA a 0 % (0) NA ve směru ul. Dvořákova,
• 45% (540) OA a 5 % (16) NS ve směru II/214 – směr Cheb.
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Výpočet emisních toků z automobilové dopravy je proveden pomocí emisních faktorů z databáze MEFA13.

Při výpočtu je uvažován podíl osobních vozidel s naftovými motory na úrovni 50 %. Plynulost dopravy je
uvažována z důvodu předběžné opatrnosti na úrovni 5 (popojíždění).
Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší zohledněna
resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje významný příspěvek ovlivňující
celkovou koncentraci suspendovaných částic v ovzduší. Pro výpočet emisního toku z vyvolané dopravy jsou
tedy využity dále také emisní faktory pro sekundární prašnost vyvolanou pojezdem nákladních automobilů,
k jejichž odvození byla využita metodika stanovená organizací United States Environmental Protection
Agency (dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42. Pro výpočet emise prachových částic na zpevněných
komunikacích lze využít metodiku 13.2.1 Paved Roads (www.epa.org). Uvedený výpočet je převzat i do
doporučení MŽP uvedeného ve věstníku 8/2013 v příloze 3 „Metodika výpočtu resuspendovaných částic
tuhých znečišťujících látek z povrchu zpevněných komunikací. Výpočet je dán empirickým vzorcem:
E = [k (sL)0.91 x (Wx1,1)1,02] (1 –P/4N)
Kde:
E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem)
k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem)
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m 2)
W = průměrná hmotnost vozidla (t)
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N
Výsledné emisní vydatnosti oxidů dusíku, tuhých látek PM 10, benzenu a benzo(a)pyrenu z parkovacích stání
i z areálových komunikací posuzovaného záměru uvádí následující tabulka. Délka pojezdu parkujících
osobních i nákladních vozidel po areálu je uvažována v průměru 500 m.
Tab. 6: Emise znečišťujících látek z automobilové dopravy realizované na parkovacích stáních i na
areálových komunikacích
Emisní tok

Pojezdy OA
g/den

Pojezdy NA

NO2

PM10

Benzen

Benzo(a)pyren

528,51

108,43

50,78

6,50

0,0045

605,95

42,42

158,08

11,84

0,0029

1134,46

150,85

208,86

18,34

0,0073

Pojezdy OA

190,26

39,04

18,28

2,34

0,0016

Pojezdy NA

218,14

15,27

56,91

4,26

0,0010

celkem

408,41

54,31

75,19

6,60

0,00265

celkem
kg/rok

NOx

Do modelování imisních příspěvků jsou zahrnuty pojezdy navazující dopravy také na veřejných
komunikacích. Souhrnný emisní tok veškeré záměrem generované dopravy dané příjezdem a odjezdem 600
osobních a 160 nákladních vozidel za den po přepočtu na úsek dlouhý 1 km je uveden v následující tabulce.
Tento emisní tok je uveden jen pro orientaci, výpočet imisních příspěvků automobilové dopravy na veřejných
komunikacích byl proveden pro kumulativní změny v intenzitách dopravy předpokládané na přilehlé silniční
síti v Chebu v době zprovoznění záměru.
Tab. 7: Emise z navazující dopravy na veřejných komunikacích
Emisní tok

Ul. Ke Skalce (90 m)
Ul. Ašská ve směru k D6 (1 km)
Ul. Ašská ve směru do centra (1 km)
Ul. Dvořákova (1 km)

Emise (g/den/km)
NOx

NO2

PM10

Benzen

BaP

204,20
931,00
324,37
64,59

27,41
53,99
30,40
6,46

37,60
248,49
46,71
7,89

3,30
12,44
3,34
0,63

0,0013
0,0087
0,0040
0,0008
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Rozptylová studie tedy počítá vliv posuzovaného záměru kumulativně s očekávanými změnami v intenzitách
dopravy na okolní komunikační síti, do výpočtu jsou tak zahrnuty navýšené intenzity dopravy způsobené
také předpokládaným rozvojem v lokalitě, který nesouvisí se záměrem.
Ve výhledu dojde sice k celkovému navýšení intenzit dopravy v lokalitě v důsledku realizace posuzovaného
záměru spolu s dalším rozvojem města, avšak v důsledku zákazu tranzitní dopravy na ulici Ašské zde dojde
bez ohledu na realizaci záměru k poklesu intenzit nákladní dopravy na této komunikaci.
V následující tabulce jsou uvedeny intenzity dopravy na posuzované silniční síti v okolí stavby v současnosti
(rok 2019 se zákazem tranzitní dopravy na Ašské) a dále ve výhledu po realizaci záměru. V tabulce jsou
jednotlivé modelované komunikace označeny I až V, jejichž umístěné je patrné z obrázku pod tabulkou.
Tab. 8: Obousměrné celodenní intenzity automobilové dopravy v roce 2018 a po realizaci záměru
Komunikace

Úsek

I – Na Skalce

Okružní křiž. - vjezd
Vjezd - Ašská
Ke Skalce - centrum
Ašská - Dolanská
Ke Skalce – D6

II – Na Skalce
III - Ašská
IV - Dvořákova
V- Ašská

OA

2019
TNA+BUS

2754
2754
15405
1360
13636

78
78
528
73
479

výhled po realizaci
OA
TNA+BUS

2807
4007
16244
1506
14441

82
402
562
76
800

změny po realizaci
OA
TNA+BUS

53
1253
839
146
805

4
324
34
3
321

Stávající intenzity dopravy se na hodnotách imisních koncentrací škodlivin v ovzduší v imisním pozadí již
podílejí a do výpočtu vlivu záměru na kvalitu ovzduší nejsou tyto stávající intenzity dopravy zahrnuty.
Výpočet rozptylové studie je proveden pro kumulativní změny v dopravě uvedené právě v posledním sloupci
tabulky označeném „změny po realizaci“.

6

Způsob modelování imisní situace

Při modelování přírůstků imisních koncentrací oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10, benzenu a
benzo(a)pyrenu v zájmovém území byl použit program SYMOS´97, který umožňuje výpočet maximálních
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hodinových, maximálních denních i průměrných ročních imisních koncentrací vždy ve vztahu řešených
škodlivin k příslušným imisním limitům. Výsledné imisní koncentrace pro grafický výstup jsou počítány ve
výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).
Rozptylová studie je počítána pro imisní příspěvek provozu záměru ve výhledu po jeho zprovoznění. Zdroji
emisí zahrnutými do tohoto výpočtu jsou plynové spalovací zdroje navržené pro vytápění a přípravu teplé
vody a provoz na nových obslužných komunikacích v řešené zóně. Záměrem generovaná automobilová
doprava bude dále zdrojem emisí na veřejných komunikacích ve svém okolí. Vzhledem k tomu, že ve
výhledu roku zprovoznění záměru se předpokládají změny stávající silniční sítě, byl výpočet proveden pro
kumulativní působení provozu záměru a navýšené dopravy v okolí záměru, která připadá na vrub dalšímu
rozvoji města přímo nesouvisejícímu s posuzovaným záměrem. Výsledné hodnoty imisních příspěvků tak
představují kumulativní příspěvek provozu záměru a navýšené automobilové dopravy oproti současnosti.
Takto vypočítané hodnoty imisních příspěvků lze přičíst k hodnotám imisních koncentrací v pozadí a
porovnat je s platnými imisními limity.
Pro kumulativní posouzení byly intenzity dopravy získány odečtením stávajících intenzit od intenzit
obsažených v dopravní studii pro výhledovou situaci po realizaci záměru.
Hodnoty imisních příspěvků jsou hodnoceny na pozadí dle mapy znečištění ovzduší ČHMÚ zpracované pro
pětileté klouzavé průměry let 2014 až 2018. O hodnotách imisního pozadí je částečně dále usuzováno
z výsledků imisních měření na stanicích imisního monitoringu vzhledem k tomu, že v mapách klouzavých
průměrů nejsou zpracovány maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého.
Pro grafický list mapující imisní pole celé mapované plochy byl výpočet proveden v podrobné síti s krokem
15 m ve směru osy X a 13 m ve směru osy Y. Jedná se celkem o 6399 referenčních bodů. Příspěvky
k imisním koncentracím jsou dále počítány v sedmi referenčních bodech zvolených v místech nejbližší
stávající obytné zástavby. Umístění referenčních bodů je znázorněno v příloze č. 1 této studie
Referenční bod č. 1
rodinný dům Komorní č.p. 1951
Referenční bod č. 2
bytový dům Tyršova č.p. 1906
Referenční bod č. 3
rodinný dům Březová č.p. 2165
Referenční bod č. 4
objekt k bydlení Ke Skalce č.p. 55
Referenční bod č. 5
rodinný dům Tyllova č.p. 2422
Referenční bod č. 6
objekt k bydlení Tyllova č.p. 1932
Referenční bod č. 7
bytový dům Tyllova č.p. 1810

7

Imisní limit

Posouzení vlivu všech emisních zdrojů na kvalitu ovzduší je provedeno přepočtem emisních vydatností
z jednotlivých zdrojů emisí na imisní koncentrace a porovnáním výsledných imisních koncentrací spolu
s imisním pozadí s imisními limity. V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou stanoveny imisní limity
pro předmětné znečišťující látky:
Tab. 9: Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost překročení za rok

g/m3

1 hodina
1 kalendářní rok
24 hodin

200
40 g/m3
50 g/m3

18
35

1 kalendářní rok

40 g/m3

-

PM2,5

1 kalendářní rok

25 g/m3
20 g/m3 *)

-

benzen

1 kalendářní rok

5 g/m3

-

benzo-a-pyren

1 kalendářní rok

ng/m3

Oxid dusičitý
PM10

*)

1

-

imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 ve výši 20 g/m platí dle novely 369/2016 Sb. od 1. ledna 2020
3
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8

Výsledné hodnoty imisních příspěvků a jejich zhodnocení

Při hodnocení současného stavu ovzduší v řešené lokalitě bylo využito imisních map pětiletých průměrů
(2014 až 2018), které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav na svých stránkách. Pro hodnocení kvality
ovzduší v pozadí jsou použity dále výsledky imisních měření na imisních stanicích v ČR.
Na grafických znázorněních v příloze č. 2 této studie jsou zobrazeny hodnoty imisních příspěvků
způsobených provozem posuzovaného záměru v jeho okolí ve výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna)
včetně změn na okolní silniční síti.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty imisních příspěvků provozu záměru po zprovoznění
záměru spočítané ve zvolených referenčních bodech umístěných u okolní nejbližší obytné zástavby i
u obytné zástavby záměrem navrhované. Výpočet byl proveden v úrovni jednotlivých obytných pater.
V následující tabulce je v každém referenčním bodě uvedena hodnota nejvyššího imisního příspěvku, která
byla v jednotlivých výškách na fasádě zjištěna. V imisním příspěvku PM10 je zahrnuta také sekundární
prašnost vyvolaná automobilovou dopravou.
Tab. 10: Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru a navýšené automobilové dopravy ve výhledu
Referenční bod

RB 1
RB 2
RB 3
RB 4
RB 5
RB 6
RB 7

NO2
(µg/m3)
Průměrná
Max.
roční imise
hod.imise

RD Komorní č.p. 1951
BD Tyršova č.p. 1906
RD Březová č.p. 2165
OKB Ke Skalce č.p. 55
RD Tyllova č.p. 2422
OKB Tyllova č.p. 1932
BD Tyllova č.p. 1810
MIN
MAX

0,037
0,044
0,055
0,093
0,144
0,105
0,076
0,037
0,144

1,31
1,96
1,86
1,32
1,90
1,36
1,79
1,31
1,96

PM10
(µg/m3)
Průměrná
Max. denní
roční imise
imise

0,025
0,031
0,045
0,098
0,186
0,124
0,077
0,025
0,186

0,51
0,52
0,60
0,57
1,32
0,90
0,79
0,51
1,32

benzen
(µg/m3)
Průměrná
roční imise

BaP
(ng/m3)
Průměrná
roční imise

0,0019
0,0024
0,0034
0,0076
0,0136
0,0086
0,0055
0,0019
0,0136

0,0009
0,0012
0,0017
0,0036
0,0071
0,0054
0,0035
0,0009
0,0071

V následující tabulce je uvedeno tedy dále rozpětí imisních příspěvků zjištěné v rámci výpočtu pro grafický
výstup, který byl spočítán v husté síti referenčních bodů pokrývajících celou mapovanou lokalitu včetně
středů komunikací.
Tab. 11: Rozmezí výsledných kumulativních imisních příspěvků škodlivin v celé mapované lokalitě
NO2
(µg/m3)
Průměrná
Max. hod.
roční imise
imise

MIN
MAX

0,01
0,16

0,9
2,0

PM10
(µg/m3)
Průměrná
Max. denní
roční imise
imise

0
0,25

0,3
1,2

benzen
(µg/m3)
Průměrná
roční

BaP
(ng/m3)
Průměrná
roční

0
0,018

0
0,009

V následující tabulce je přehledně provedeno zhodnocení imisních příspěvků spolu s hodnotami imisního
pozadí a srovnání výsledných hodnot s imisními limity. Pro výsledné hodnocení byly upřednostněny hodnoty
imisního pozadí dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry. Dle platného
zákona o ochraně ovzduší (prováděcí předpis – vyhláška 415/2012, Příloha 15 Obsahové náležitosti
rozptylové studie) se má při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě vycházet
právě z map znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km pro pětileté klouzavé průměry koncentrací. Pouze
v případě maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého byly využity a výsledky měření na imisních
stanicích v ČR vzhledem k tomu, že mapa znečištění ovzduší hodnoty těchto koncentrací neobsahuje.
V následujících tabulkách jsou v řádku „celkem po realizaci: pozadí + nejvyšší příspěvek“ hodnoty
nejvyššího imisního příspěvku (kumulativního) přičteny k hodnotě imisního pozadí.
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Tab. 12: Shrnutí a zhodnocení imisních kumulativních příspěvků k průměrným ročním koncentracím (g/m3)

imisní pozadí
nejvyšší imisní příspěvek záměru
celkem po realizaci:
pozadí + nejvyšší příspěvek
imisní limit (g/m3)
podíl imisního limitu (%)
*)

NO2
(µg/m3)

PM10
(µg/m3)

PM2,5
(µg/m3)

benzen
(µg/m3)

BaP
(ng/m3)

11,6
0,16

18,5
0,25

14,1

0,9

0,6

<0,25

0,018

0,009

11,76

18,75

<14,35

0,918

0,609

40
29,4

40
46,9

20*)
< 71,8

5
18,4

1
60,9

Poznámka: Pro hodnocení imisního příspěvku PM2,5 byl použit imisní limit platný v roce 2020

Z tabulky vyplývá, že realizací záměru ani spolu s navýšením pozaďové automobilové dopravy v okolí
nedojde k překročení platných imisních limitů ročních pro všechny posuzované škodliviny, kterými je oxid
dusičitý, suspendované částice PM10, PM2,5, benzen i benzo(a)pyren. V imisním pozadí lze na základě mapy
znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry předpokládat plnění platných ročních limitů pro
tyto škodliviny. V imisním pozadí je plněn dokonce i imisní limit pro roční průměrnou koncentraci
benzo(a)pyrenu, u kterého je problematické plnění na řadě míst v ČR.
Hodnocení imisních příspěvků PM2,5 je zpracováno konzervativně na straně rezervy - využito je imisních
příspěvků PM10 vzhledem k tomu, že imise PM2,5 tvoří pouze určitý podíl imisí PM10. Vzhledem k hodnotám
kumulativního imisního příspěvku částic frakce PM10 (včetně zahrnuté sekundární prašnosti) na úrovni
nejvýše desetin µg/m3 v kumulativní variantě, lze konstatovat, že provoz řešeného záměru nezpůsobí při
přibližném zachování imisního pozadí překročení platného imisního limitu pro PM 2,5, který bude od ledna
2020 zpřísněn z 25 na 20 μg/m3 .
Z výsledků imisních měření benzo(a)pyrenu na imisních stanicích v ČR však dále také vyplývá, že měsíční
průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný sezónní charakter s nejvyššími koncentracemi
v topné sezóně, zejména v měsících prosinci a lednu a naopak s minimálními až nulovými koncentracemi
v letních měsících. Z toho lze usuzovat, že příspěvek automobilové dopravy obecně k průměrným ročním
koncentracím benzo(a)pyrenu je spíše okrajový a může být i nižší, než odpovídá současně používaným
emisním faktorům z automobilové dopravy.
V následující tabulce jsou obdobně zhodnoceny imisní příspěvky ke krátkodobým koncentracím NO2 a PM10
ve vztahu k příslušným imisním limitům.
Tab. 13: Shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků k maximálním krátkodobým koncentracím (g/m3)
NO2
maximální hodinové imise

PM10
maximální denní imise

imisní pozadí
pod 100 (19MV odhad)
32,3 (36 MV)
nejvyšší imisní příspěvek záměru
1,32
1,2
celkem po realizaci: pozadí + nejvyšší
pod 100 až 101,32 *
33,7 až 33,9*
příspěvek
200
50
imisní limit (g/m3)
podíl imisního limitu (%)
50,0 až 50,7
67,4 až 67,8
*
Poznámka: Maximální krátkodobé imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno v tabulce,
představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze dle
výsledků rozptylové studie tedy výsledné maximální hodnoty očekávat.

Imisní limit pro denní maximum částic frakce PM10 i imisní limit pro hodinové maximum NO2 je v řešené
lokalitě dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry, resp. dle výsledků měření
na stanicích imisního monitoringu v ČR, plněn. Dle výsledků rozptylové studie imisní příspěvek
posuzovaného záměru ani v kumulaci s navýšenou automobilovou dopravou v pozadí nezpůsobí překročení
imisního limitu pro denní maximum PM10 ani imisního limitu pro hodinové maximum NO 2 (za předpokladu
přibližného zachování stávajícího imisního pozadí).
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9

Zvážení nejistot

Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami. V případě tohoto
hodnocení lze nejistoty vyjmenovat takto:
1.
Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem. Základem metodiky
je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny
děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně
zatížené jistou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně.
2.
Klimatické vstupní údaje jsou průměrné hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období.
Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru
obsaženém ve větrné růžici značně lišit (např. výskyt inverzí, existence rozptylově příznivějších let
s menším počtem smogových epizod atp.).
3.
Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí použit
konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti nadhodnocuje (vztažení
provozu maximálních denních intenzit dopravy na celý rok, posuzování imisního příspěvku
kumulativně spolu s navýšenou pozaďovou dopravou, výpočet imisních příspěvků k maximálním
koncentracím vycházející z přepokladu provozu všech spalovacích zdrojů na max. projektovaný
výkon za současné dopravní špičky).
4.
Nejistota spočívající v imisním pozadí. Přímo v řešené lokalitě není umístěna žádná imisní stanice,
která by kontinuálně kvalitu ovzduší monitorovala. Mapa znečištění ovzduší konstruovaná ČHMÚ
pro pětileté klouzavé průměry jsou pouze modely, které jsou také zatíženy nejistotou výpočtu.
5.
Nejistota tkvící v hodnotách emisních faktorů z databáze MEFA13. Postupně aktualizovaná
databáze (MEFA02, MEFA06) obsahuje i několikařádové rozdíly v emisních faktorech (např u BaP).
6.
Dále také výhledové intenzity dopravy obsažené v dopravně inženýrských podkladech, které jsou
vstupním údajem výpočtu RS, jsou také výsledkem modelů a mohou tak být zatíženy jistou chybou.

10 Závěr
Předmětem této rozptylové studie je posouzení vlivu provozu stavby „Komerční zóna Cheb“ na kvalitu
ovzduší. Novými zdroji znečišťování ovzduší vznikajícími v rámci posuzované stavby jsou plynové spalovací
zdroje navržené pro vytápění a přípravu teplé vody a dále generovaná automobilová doprava.
Pro vytápění hal a obchodů budou využity plynové zářiče a plynové kotelny. Celková potřeba tepla za areál
činí 5 024 kW. Dle dopravně inženýrských podkladů je intenzita generované dopravy dána 1200 jízdami
osobních a 320 jízdami nákladních vozidel v obou směrech za den.
K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým v emisích z nových zdrojů, pro které je tato rozptylová studie
řešena, patří oxidy dusíku, suspendované částice PM 10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Rozptylová studie
počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru kumulativně spolu se změněnými intenzitami
dopravy v řešené lokalitě, které se očekávají bez ohledu na realizaci záměru. Hodnoty výsledných
kumulativních imisních příspěvků jsou ve studii porovnány spolu s imisním pozadím s platnými imisními
limity dle zákona o ochraně ovzduší.
Podle mapy znečištění ovzduší zpracované pro klouzané pětileté průměry i dle výsledků imisních měření na
stanicích v ČR lze v řešené lokalitě očekávat plnění platných imisních limitů pro roční průměr i krátkodobá
maxima všech emitovaných škodlivin, kterými je oxid dusičitý, suspendované částice PM10 i PM2,5, benzen i
benzo(a)pyren.
Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že imisní příspěvky řešeného záměru k průměrným
ročním koncentracím oxidu dusičitého, částic PM10 i PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu nezpůsobí v řešené
lokalitě ani spolu s navýšenou pozaďovou dopravou překročení příslušných platných imisních limitů pro roční
průměr těchto škodlivin. Lze předpokládat také, že také kumulativní imisní příspěvky ve výhledu k hodinovým
maximům NO2 a k denním maximům PM10 nezpůsobí při provozu záměru při přibližném zachování imisního
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pozadí překročení příslušných platných imisních limitů pro krátkodobá maxima těchto škodlivin. Celkově lze
z hlediska vlivů na ovzduší záměr „Komerční zóna Cheb“ označit za dobře přijatelný, který splňuje všechny
legislativní podmínky na poli ochrany ovzduší.

Příloha č. 1
Situace s umístěním referenčních bodů

Referenční bod č. 1

rodinný dům Komorní č.p. 1951

Referenční bod č. 2

bytový dům Tyršova č.p. 1906

Referenční bod č. 3

rodinný dům Březová č.p. 2165

Referenční bod č. 4

objekt k bydlení Ke Skalce č.p. 55

Referenční bod č. 5

rodinný dům Tyllova č.p. 2422

Referenční bod č. 6

objekt k bydlení Tyllova č.p. 1932

Referenční bod č. 7

bytový dům Tyllova č.p. 1810

Příloha č. 2
Grafická znázornění imisních koncentrací

Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru spolu se změnami v dopravě v území
k průměrným ročním imisím oxidu dusičitého (µg/m3)

Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru spolu se změnami v dopravě v území
k maximálním hodinovým imisím oxidu dusičitého (µg/m3)

Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru spolu se změnami v dopravě v území
k průměrným ročním imisím PM10 (µg/m3)

Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru spolu se změnami v dopravě v území
k maximálním denním imisím PM10 (µg/m3)

Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru spolu se změnami v dopravě v území
k průměrným ročním imisím benzenu (µg/m3)

Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru spolu se změnami v dopravě v území
k průměrným ročním imisím benzo(a)pyrenu (ng/m3)

Příloha č.10

Posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví.
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1.

Zadání

Na základě objednávky zpracovatele oznámení záměru „Komerční zóna Cheb“ na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je zpracováno posouzení vlivů na veřejné zdraví, resp. hodnocení zdravotních rizik
chemických látek v ovzduší a hluku.
Základní metodické postupy odhadu zdravotních rizik byly zpracovány zejména Americkou
agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotní organizací (WHO). V
České republice byly základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik vydány
Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí. Předkládané hodnocení
zdravotních rizik je zpracováno v souladu s výše uvedenými metodickými postupy.
Zdravotní riziko vyjadřuje pravděpodobnost změny zdravotního stavu exponovaných osob. Při
hodnocení zdravotních rizik se standardně postupuje ve čtyřech následných krocích:
1. Identifikace nebezpečnosti – v tomto kroku se zjišťuje, zda je sledovaná látka, faktor nebo
komplexní směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.
2. Charakterizace nebezpečnosti – odhad dávkové závislosti tohoto efektu, tedy jak se
intenzita, frekvence nebo pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou, což je
nezbytným předpokladem pro možnost odhadu míry rizika
3. Hodnocení (odhad) expozice – to znamená, zda a do jaké míry je populace vystavena
působení sledované látky nebo faktoru v daném prostředí. Na základě znalosti situace se při
něm sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a
množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka.
4. Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci
(syntézu) poznatků získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot,
závažnosti i slabých stránek dokumentace. Účelem je dospět, pokud to dostupné informace
umožňují ke kvantitativnímu vyjádření míry konkrétního zdravotního rizika v posuzované
situaci, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení
rizika.
Pro daný protokol bylo předloženo:
• Rozptylová studie – Komerční zóna Cheb, zpracovaná RNDr. Marcelou Zambojovou,
Hrušková 888, 190 12 Praha 9
• Hluková studie: Komerční zóna Cheb, zpracovaná RNDr. Jaroslavem Růžičkou - EnviKV
Arbesova 1014/10, 360 17 Karlovy Vary

2.

Informace o záměru

Umístění a charakter záměru
Záměr „Komerční zóna Cheb“ bude umístěn na severním okraji města Cheb podél silnice II/214
(Ašská ul.) na západní straně. Z jižní strany je území ohraničeno ulicí Ke Skalce (silnice III/21320)
a ze severní strany jsou pole a za nimi silnice I/6, která vede ke stání hranici.
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Obr. 1: Mapa řešeného území se záměrem (situace širších vztahů)

V komerční zóně je navrženo 5 hal označených A, B, C, D a E a jeden administrativní objekt. Haly
budou sloužit jako prodejní internetové obchody pro maloobchodní i velkoobchodní síť – obslužné
velkoobchody pro podnikatele samoobslužné (C&C), regálové velkoobchody pro podnikatele a
spotřebitele.
Hala E je pak uvažována jako prodejna typu supermarketu pro konečné spotřebitele. Některé z hal
jsou koncipovány pro více nájemců. Činností prodejních skladů bude převážně současný prodej
pro živnostníky, maloobchodníky, velké firmy i pro konečného spotřebitele. Jedná se např. sklady
stavebních materiálů, hutních výrobků, řeziva a dalšího sortimentu potravinářského i
nepotravinářského zboží. Některé firmy jsou více zaměřeny na velkoodběratele, jiné na drobný
prodej. Prodejní sortiment bude upřesněn jednotlivými konkrétními provozovateli prostor
navržených hal.
Mechanizační a skladovací prostředky budou dle potřeb jednotlivých nájemců - ruční vozíky,
skladové plošinové vozíky čtyřkolové, skladové, přípravné vozíky ruční stohové a nakládací.
Vnější dopravní řešení vychází z požadavků objednatele, doprava bude prováděna kamiony.
Výrobní zařízení a technologie se v navržených objektech vyskytovat nebude.
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Obr. 2: Umístění jednotlivých objektů komerční zóny (urbanistická situace)

Použité zdroje informací:
• Rozptylová studie – Komerční zóna Cheb, zpracovaná RNDr. Marcelou Zambojovou,
Hrušková 888, 190 12 Praha 9
• Hluková studie: Komerční zóna Cheb, zpracovaná RNDr. Jaroslavem Růžičkou - EnviKV
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• Průvodní zpráva

3. Zdravotní rizika chemických škodlivin
3.1
Charakteristika chemických škodlivin a identifikace nebezpečnosti
Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o možném
poškození zdraví, které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory. Dostupné údaje o
škodlivinách emitovaných do ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou převzaty z databází WHO,
US EPA – IRIS apod.
Na základě předložené rozptylové studie byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší, které
lze v rámci posuzovaného záměru, buď vzhledem ke zjištěným koncentracím, anebo známým
vlastnostem považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu:
• suspendované částice PM10 a PM2,5
• oxid dusičitý
• benzen
• benzo(a)pyren
3.1.1 Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5
Suspendované částice představují různorodou směs organických a anorganických částic kapalného
a pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Jsou definovány takto: suspendované
částice jsou pevné nebo kapalné částice, které v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti
přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře.
Definice základních pojmů:
• suspendované částice frakce PM10 – částice, které projdou velikostně selektivním vstupním
filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 µm s odlučovací účinností 50%.
• suspendované částice frakce PM2,5 – částice, které projdou velikostně selektivním vstupním
filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm s odlučovací účinností 50%.
Částice v ovzduší představují významný faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl
od plynných látek nemají specifické složení (velikost a složení částic je ovlivněno zdrojem, ze
kterého pochází), nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor
pro plynné škodliviny.
Suspendované částice dělíme na primární a sekundární:
Primární jsou emitované přímo ze zdrojů a můžeme je dále dělit na ty, které pochází
z antropogenních zdrojů (spalování fosilních paliv, doprava, technologické procesy, antropogenní
aktivity) a z přírodních zdrojů (mořský aerosol, sopečná činnost, kosmický spad).
Sekundární částice jsou ty, které vznikají v ovzduší na základě probíhajících chemických a
fyzikálních procesů, a dále ty, které se do ovzduší dostávají resuspenzí (zvířením) v důsledku
lidské činnosti (např. doprava) anebo meteorologických faktorů (vítr).
Účinek suspendovaných částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. V současné
době se klade význam na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici
v dýchacím traktu. Větší částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, obvykle se
dostanou do trávicího ústrojí a jedinec je jimi exponován také jejich požitím. Částice frakce PM10
(tzv. torakální frakce) se dostávají pod hrtan do dolních cest dýchacích, jemnější částice označené
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jako frakce PM2,5 (tzv. respirabilní frakce) pronikají až do plicních sklípků. Největší podíl prachu
se ukládá v plicích při velikosti částic mezi 1 až 2 µm. S dalším zmenšováním se částice začínají
chovat jako plynné molekuly a jejich retence v plicích klesá. Částice menší než 0,001 µm jsou
téměř všechny zase vydechovány. Účinky suspendovaných částic jsou dále ovlivněny jejich
chemickým složením a adsorpcí dalších znečišťujících látek na jejich povrchu.
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí
ČR bylo konstatováno, že dlouhodobě plošně zvýšenou expozici suspendovaným částicím frakce
PM10, v roce 2017 významně ovlivnila smogová situace v lednu a v únoru. V roce 2017 minimálně
80 % z cca 4,5 miliónu obyvatel žilo v městech, kde bylo nejméně na jedné měřicí stanici
naplněno alespoň jedno z kritérií překročení imisního limitu (v roce 2016 to bylo 16 %). Roční
imisní limit 40 µg/m3 byl překročen na dvou měřicích stanicích, a to v Ostravě na stanici
Radvanice (TOREK), kde byla naměřena nejvyšší městská hodnota ročního aritmetického průměru
(44,4 µg/m3) a stanici ve Věřňovicích (TVERA) (41 µg/m3). Vyšší zátěž částicemi frakce PM10 v
MSK dokládá rozdíl cca 8 µg/m3 mezi odhadovanou roční průměrnou koncentrací pro městské
prostředí: 31,3 µg/m3/rok pro města MSK a 23,2 µg/m3/rok pro ostatní sídla ČR. Zatímco v roce
2016 bylo více než 35 překročení krátkodobého 24hod. imisního limitu (50 µg/m3 /24 hodin)
naměřeno na 20 stanicích, v roce 2017 to bylo na 43 stanicích. Zátěž prostředí aerosolovými
částicemi frakce PM10 v sídlech v posledních 10 letech kolísá bez patrného trendu.
Hodnocení výsledků měření suspendovaných částic frakce PM2,5 vychází z dat 53 stanic. Roční
imisní limit (25 µg/m3) byl překročen na devíti městských stanicích, a to v Karviné, v Ostravě,
Českém Těšíně, Havířově, Rychvaldu, Třinci a ve Věřňovicích). Hodnota 10 µg/m3 ročního
průměru, doporučovaná WHO jako mezní, byla opět překročena na všech měřicích stanicích
včetně republikové pozaďové stanice v Košeticích (11 µg/m3).
Průměrný podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se pohybuje z období let 2011
až 2017 ve výši cca 75 % (77 % v roce 2017).
Akutní účinky suspendovaných částic a změny v denních koncentracích: Suspendované
částice dráždí sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu morfologie i funkce řasinkového
epitelu, zvýšit produkci hlenu a snížit samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny
usnadňují vznik infekce. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění mohou vést ke vzniku
chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční
komory a oběhovým selháním. Tento vývoj je současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími
faktory, jako je stav imunitního systému, alergická dispozice, expozice v pracovním prostředí,
kouření apod. Efekt krátkodobě zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se
projevuje zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti.
Citlivou skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a
oběhového ústrojí.
Dlouhodobé účinky: Na základě ročních průměrných koncentrací existuje pro tyto účinky méně
podkladů. Pozorované účinky se většinou týkají snížení plicních funkcí při spirometrickém
vyšetření u dětí i dospělých, výskytu symptomů chronické bronchitidy a spotřeby léků pro
rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení očekávané délky života. Pro zdravotní účinky
prašnosti vyjádřené jako PM10 jsou předpokládány účinky bezprahové, s lineární závislostí vztahu
dávka – účinek. Pro prašnost vyjádřenou jako PM10 je v materiálech WHO uváděna závislost pro
různé projevy zdravotních účinků. V současné době jsou k dispozici i výsledky novějších studií,
které byly verifikovány v materiálech WHO (2006).
Závěry epidemiologických studií, které byly použity pro konstrukci doporučených hodnot
prašnosti WHO (2005), případně uvedených v novějším materiálu WHO zaměřeném pouze na
vlivy prašnosti na exponovanou populaci (WHO, 2006), uvádějí následující vztahy mezi zvýšením
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prašnosti a výskytem symptomů poškození zdravotního stavu populace. Jako vstupní je použita
hodnota zvýšení prašnosti o 10 µg/m3 příslušné frakce PM. Výsledný efekt je vyjádřen jako změna
(zvýšení) výskytu jednotlivých symptomů poškození zdraví oproti situaci s nižší zátěží prašnosti
na lokalitě (pomocí %, případně epidemiologických ukazatelů – RR, OR), případně výskytem
nových případů symptomu poškození zdraví v populaci určité četnosti (většinou 100 000 obyvatel,
případně určité věkové kohorty). Vztahy jsou formulovány jako lineární, neboť nebyl prokázán
prahový účinek vlivu prašnosti na zdravotní stav populace.
V roce 2013 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), na základě nezávislé
analýzy více než 1 000 studií, znečištěné venkovní ovzduší i suspendované částice jako jeho
složku, do skupiny 1 mezi prokázané karcinogeny pro člověka. Tento fakt se prozatím nijak
neodrazil v doporučeních pro kvantitativní hodnocení.
3.1.2 Oxid dusičitý NO2, CASRN 10102-43-9
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině případů jsou
emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován
přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NOx. Oxid dusičitý
NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici nejvíce údajů. Z toho
důvodu byl v roce 2002 způsob hodnocení změněn, v současné době se hodnotí koncentrace NO2,
nikoli sumy všech oxidů. Z toho vyplývá i navazující změna v celkovém přístupu k hodnocení
znečištění touto noxou. Hodnocení zdravotního rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
Protože oxid dusičitý není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních
cestách dýchacích, v převaze však proniká do dolních cest dýchacích, kde se pozvolna rozpouští a
s dlouhodobou latencí může přímým toxickým působením na kapiláry plicních sklípků vyvolat
edém plic.
Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 200 až 410 µg/m3.
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí
ČR v roce 2017 roční aritmetické průměry oxidu dusičitého na pozaďových stanicích EMEP
nepřekročily 8 µg/m3, ve městech se v závislosti na intenzitě okolní dopravy pohybovaly
v rozsahu od 17 µg/m3 v emisně významně nezatížených městských/předměstských lokalitách, přes
17 až 30 µg/m3 u dopravně středně zatížených oblastí až k 42 µg/m3 v dopravně silně zatížených
lokalitách. Nejvyšší hodnoty jsou měřeny na dopravních „hot spot“ stanicích (Praha, Ostrava, Brno
a Ústí n/L), kde se roční střední koncentrace pohybovaly mezi 40 až 50 µg/m3 (> 125 % imisního
limitu 40 µg/m3). V sídlech se na výsledném znečištění oxidem dusičitým spolupodílí spalovací
procesy (výroba energie, domácí topeniště) a v ostravsko-karvinské oblasti i velké průmyslové
zdroje. Situace se dlouhodobě nemění.
Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest se u
zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Krátkodobá expozice
nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace, jako jsou
pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí subjektivní
potíže již od koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic bylo
zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici NO2 v koncentraci 560 µg/m3.
Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při působení
dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních
krátkodobé expozice.
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Při koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny nepříznivé
účinky ani u citlivé části populace. U krátkodobého působení koncentrace NO2, tj. cca 400 µg/m3
již jsou důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, přičemž riziko
vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem k tomu, že
astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou formou tohoto
onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou studií
spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány morfologické
změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů až měsíců
koncentracím od 640 µg/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3. Koncentrace od 940
µg/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici vnímavost plic vůči bakteriální a virové
infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i proti látkové složky obranného
systému.
Podle nových poznatků je však obtížné oddělit působení oxidu dusičitého od účinků dalších
současně působících látek, zejména aerosolu. Nejvíce jsou oxidu dusičitému vystaveni obyvatelé
městských lokalit významně ovlivněných dopravou. Z hodnot zjištěných ročních průměrů
z monitoringu vyplývá, že v dopravou zatížených částech pražské aglomerace lze u obyvatel
očekávat snížení plicních funkcí, zvýšení výskytu respiračních onemocnění, zvýšený výskyt
astmatických obtíží a alergií, a to u dětí i dospělých.
3.1.3 Benzen, (C6H6), CASRN 71-43-2
Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, charakteristického aromatického zápachu,
která se snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavními zdroji
uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a cigaretový
kouř.
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, zejména v místech
s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou i koncentrace
benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na cigaretovém kouři. V menší míře je přijímán
i s potravou. Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných koncentracích zanedbatelná.
Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na kuřáctví.
Při inhalaci je v plicích vstřebáno asi 50 % vdechnutého benzenu. Ze zažívacího traktu je
pravděpodobně absorbován kompletně. Přes kůže se absorbuje jen asi 1% aplikované dávky. Po
vstřebání je distribuován v těle nezávisle na bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly
zjištěny v tukových tkáních. Benzen je v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní
metabolit fenol a dihydroxyfenoly. Asi 15 % vstřebaného benzenu je v nezměněné formě
vyloučeno vydechovaným vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí.
Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a euforii
útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. Syndromy po
požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též imunologické
změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou přesvědčivé zprávy. Při
hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Pro chronický nekarcinogenní
toxický účinek jsou v databázi IRIS uvedeny hodnoty pro orální referenční dávku RfDo = 0,004
mg/kg-den (UF = 300 a MF = 1) a inhalační referenční koncentraci RfC = 0,03 mg/m3 (UF = 300 a
MF = 1).
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Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do
kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice. Epidemiologické studie u
profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o kauzálním vztahu k akutní myeloidní
leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný
mechanismus účinku benzenu při vyvolání leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to
důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně metabolity benzenu, přičemž se zde kromě genotoxického
efektu patrně uplatňují i další cesty. Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na
zvířatech, u kterých benzen při inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu
a lokalizace. Byly popsány nádory jater, prsu, nosní dutiny a leukémie. Přibývá studií, které
uvádějí důkazy o vztahu mezi expozicí benzenu ze znečištěného ovzduší a vznikem akutní
leukemie u dětí. Některé studie dokonce naznačují, že toto riziko by mohlo nastat již při nižších
koncentracích, než je současný imisní limit 5 μg/m3 pro benzen ve venkovním ovzduší, ale tyto
studie zatím nejsou využitelné pro kvantitativní hodnocení.
V testech na bakteriích sice benzen nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje
chromosomální aberace u savčích buněk včetně lidských.
Ve zprávě Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí
ČR se uvádí, že v síti ČHMÚ byly v roce 2017 celkem na 33 stanicích sledovány koncentrace
benzenu. Ten má stanoven roční imisní limit ve výši 5 µg/m3. Data potvrzují zásadní význam
průmyslových výrob a sekundárně i dopravy (přes významné snížení obsahu benzenu v
motorových benzínech) jako největších zdrojů těkavých organických látek, a zvláště benzenu do
ovzduší. Úroveň znečištění ovzduší benzenem se v roce 2017 v měřených městských lokalitách
pohybovala v rozmezí 0,7–3,8 µg/m3/rok, nejvyšší hodnoty byly měřeny na třech stanicích v
Ostravě, kde se roční průměr pohyboval mezi 2 až 3,8 µg/m3.
3.1.4 Polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren (BaP)
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují skupinu organických látek, tvořených
dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry, která mohou být různě orientována a
substituována, z čehož vyplývá velká rozmanitost jejich vlastností. Vznikají při nedokonalém
spalování organických látek a vzhledem k rozšířenosti jejich přírodních i antropogenních zdrojů
jsou prakticky všudypřítomné. Většina PAU se dostává do životního prostředí cestou atmosféry z
řady procesů spalování a pyrolýzy. V ovzduší jsou většinou vázány na pevné částice a mohou být
transportovány na značné vzdálenosti. Významným zdrojem PAU pro vnitřní ovzduší v budovách
je tabákový kouř.
Směs PAU tvoří řada látek, z nichž některé jsou klasifikovány jako pravděpodobné karcinogeny,
které se liší významností zdravotních účinků. Odhad celkového karcinogenního potenciálu směsi
PAU v ovzduší vychází z porovnání potenciálních karcinogenních účinků sledovaných látek se
závažností karcinogenních účinků jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe popsaných – benzo[a]pyrenu. Vyjadřuje se proto jako toxický ekvivalent benzo[a]pyrenu (TEQ BaP) a jeho výpočet je
dán součtem součinů toxických ekvivalentových faktorů (TEF) stanovených US EPA a měřených
koncentrací.
Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava v důsledku tvorby PAU během její
přípravy a v důsledku kontaminace plodin atmosférickým spadem. PAU jsou sice málo rozpustné
ve vodě, ale vysoce lipofilní. Snadno se vstřebávají plícemi, zažívacím traktem i přes kůži. V
organismu podléhají PAU komplexní metabolické přeměně za vzniku metabolitů, z nichž některé
mohou iniciovat vznik nádorového bujení.
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Při běžné expozici u lidí ze složek životního prostředí se doposud nepředpokládalo reálné riziko
nekarcinogenních toxických účinků, avšak výsledky posledních výzkumů upozorňují na PAU
obsažené v jemné frakci suspendovaných částic v ovzduší. Kritickým účinkem, kterému je
věnována největší pozornost, je však karcinogenita, která je u BaP a několika dalších PAU
dostatečně dokumentována v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky
epidemiologických studií u profesionálně exponované populace.
Ve zprávě Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva za rok 2017 byla hodnota
imisního limitu pro benzo[a]pyren (BaP), obecně používaný jako indikátor zátěže ovzduší PAU,
překročena na 29 ze 44 (66 %) do zpracování zahrnutých městských stanic. Imisní limit 1
ng/m3/rok byl dvoj-až trojnásobně překročen na příměstské stanici v Řeporyjích a na venkovské –
příměstské stanici v Kladně Švermově. Dále byl překročen o 50 % a více na všech stanicích v
Moravskoslezském kraji, z toho téměř pětinásobně na jedné stanici v Ostravě a v Českém Těšíně a
více než devítinásobně na stanici v Ostravě Radvanice. Nejnižší hodnoty naměřené na příměstské
stanici v Ústí nad Labem – Kočkov – 0,58 ng/m3/rok a v Brně – Líšeň 0,60 ng/m3/rok jsou
srovnatelné s hodnotami republikových pozaďových stanic (0,5 až 0,64 ng/m3/rok).
3.2

Hodnocení expozice a charakterizace rizika

Charakterizace podmínek expozice je především kvalitativním popisem území obklopujícího
hodnocený objekt (člověka, ekosystém). Zahrnuje jednak co nejúplnější údaje o fyzikálních
podmínkách, které ovlivní osud a transport nebezpečných faktorů, jednak charakteristiku
populačních skupin žijících v oblasti. Informace získané v této fázi slouží jednak k identifikaci a
popisu expozičních cest, jednak usměrňují vlastní kvantifikaci expozice.
Předložená rozptylová studie je počítána pro imisní příspěvek provozu záměru ve výhledu po jeho
zprovoznění. Zdroji emisí jsou plynové spalovací zdroje navržené pro vytápění a přípravu teplé
vody a provoz na nových obslužných komunikacích v řešené zóně. Záměrem generovaná
automobilová doprava bude dále zdrojem emisí na veřejných komunikacích ve svém okolí.
Vzhledem k tomu, že ve výhledu roku zprovoznění záměru se předpokládají změny stávající
silniční sítě, byl výpočet proveden pro kumulativní působení provozu záměru a navýšené dopravy
v okolí záměru, která připadá na vrub dalšímu rozvoji města přímo nesouvisejícímu
s posuzovaným záměrem. Výsledné hodnoty imisních příspěvků tak představují kumulativní
příspěvek provozu záměru a navýšené automobilové dopravy oproti současnosti.
V rozptylové studii byly provedeny výpočty znečištění ovzduší pomocí výpočtového programu
„SYMOS 97“.
Výpočtová síť a referenční body
V rozptylové studii byl pro grafický list mapující imisní pole celé mapované plochy proveden
výpočet v podrobné síti s krokem 15 m ve směru osy X a 13 m ve směru osy Y. Jedná se celkem o
6399 referenčních bodů. Příspěvky k imisním koncentracím jsou dále počítány v sedmi
referenčních bodech zvolených v místech nejbližší stávající obytné zástavby:
Referenční bod č. 1 rodinný dům Komorní č.p. 1951
Referenční bod č. 2 bytový dům Tyršova č.p. 1906
Referenční bod č. 3 rodinný dům Březová č.p. 2165
Referenční bod č. 4 objekt k bydlení Ke Skalce č.p. 55
Referenční bod č. 5 rodinný dům Tyllova č.p. 2422
Referenční bod č. 6 objekt k bydlení Tyllova č.p. 1932
Referenční bod č. 7 bytový dům Tyllova č.p. 1810
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Obr. 3: Referenční body obytné zástavby

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší
nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů.
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě jsou použity mapy úrovní
znečištění ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících
látek za předchozích 5 let, zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického
ústavu.
Tab. 1: Imisní pozadí
Škodlivina
NO2 - roční průměrná koncentrace [μg.m-3]
PM10 - roční průměrná koncentrace [μg.m-3]
PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v roce [μg.m-3]
PM2,5 - roční průměrná koncentrace [μg.m-3]
benzen - roční průměrná koncentrace [μg.m-3]
benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace [ng.m-3]

2014 - 2018
11,6
18,5
32,3
14,1
0,9
0,6
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Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého jsou v Karlovarském kraji měřeny na stanicích
v Sokolově (hodinová maxima NO2 se zde v posledních letech pohybovala v rozmezí 50 až 92
μg.m-3) a v Karlových Varech (hodinová maxima NO2 zjištěna v rozmezí 110 až 130 μg.m-3).
V řešené lokalitě lze očekávat obdobné hodnoty pod 130 µg/m3.
I když pro odhad imisního pozadí zájmového území byly použity nejnovější dostupné informace,
je přesto tento odhad, vzhledem k výběru a reprezentativnosti situace, zatížen dosti značnou
nejistotou.
Podkladem ke kvantitativnímu odhadu rizika akutních, resp. subakutních účinků oxidu dusičitého
a suspendovaných částic PM10 jsou nejvyšší vypočtené průměrné krátkodobé 1hodinové/
24hodinové koncentrace. Tyto imisní koncentrace však představují maximum, které může být
v jednotlivých výpočtových bodech teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek a
reálně nemusí být dosaženy. Jde tedy o odhad zatížený vysokou nejistotou. Věrohodnější jsou
průměrné roční koncentrace, na jejichž základě se odhaduje riziko chronických toxických, event.
pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví.
Pro hodnocení zdravotních rizik bereme v úvahu koncentrace látek z rozptylové studie vypočtené
pro výpočtové body mimo síť, s vědomím, že tyto výpočty jsou pro hodnocení zatíženy velkou
nejistotou, protože budou vztaženy pro populaci v celém okolí záměru.
Pro hodnocení zdravotních rizik se rozlišují dva typy účinků chemických látek:
1. U látek s nekarcinogenními toxickými účinky se předpokládá tzv. prahový účinek.
Tento účinek se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních
obranných mechanismů v organismu. Ke kvantitativnímu vyjádření míry zdravotního rizika
toxického nekarcinogenního účinku škodlivin je možno použít koeficient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quotient). Kvocient nebezpečnosti vyjadřuje poměr mezi zjištěnou nebo předpokládanou
expozicí či dávkou a referenční dávkou, nebo mezi koncentrací v ovzduší a referenční koncentrací
v případě standardního expozičního scénáře. Pokud se současně vyskytují látky s podobným
systémovým toxickým účinkem je možno součtem kvocientů získat index nebezpečnosti (Hazard
Index – HI). Kvocient nebezpečnosti vyšší než 1 je považován za reálné riziko toxického účinku.
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií, které
vyhledají vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán např. u
suspendovaných částic PM10, kde současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či
expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u
exponovaných osob.
2. U látek podezřelých z karcinogenních účinků u člověka se předpokládá tzv.
bezprahový účinek. Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy
vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nulové riziko je tedy
při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost dávky a účinku se
vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. Tento ukazatel se
nazývá faktor směrnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – CSF, nebo Cancer Potency
Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice vztahu mezi dávkou a
účinkem, tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný matematickou extrapolací z vysokých
dávek experimentálních na nízké dávky reálné v životním prostředí. Pro zjednodušení se někdy u
rizika z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika (Unit Cancer Risk – UCR), která je
vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky v ovzduší. V případě možného karcinogenního
účinku je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup pravděpodobnosti vzniku nádorového
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onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u jedince z exponované populace, tedy
teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet
exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden případ onemocnění
na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové
úrovni 10-6.
3.2.1 Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro suspendované částice PM10 a PM2,5
Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se
vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Světová zdravotnická
organizace ve směrnici „WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovuje směrnicovou
hodnotu pro roční průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 µg/m3. Pro 99. percentil
maximální denní imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 µg/m3. Jedná se tedy o podstatně
přísnější hodnoty oproti hodnotám platných imisních limitů (směrnicová maximální denní imise 50
µg/m3 se týká 4. nejvyšší denní imise v roce oproti 36. nejvyšší denní imisi v případě platného
imisního limitu). Tyto hodnoty jsou však za současných imisních podmínek v ČR obtížně
dosažitelné a obvykle jsou překračovány i ve velmi čistých oblastech, především vlivem
sekundární prašnosti a vlivem způsobu hospodaření v krajině.
Pro imise PM2,5 jsou stanoveny AQG na 10 µg/m3 (průměrné roční imisní koncentrace) a 25
µg/m3 pro krátkodobé (denní) imisní koncentrace této frakce prachu ve volném venkovním
prostředí (WHO, 2005).
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 a PM2,5 je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti
na respirační a kardiovaskulární onemocnění prokázané v epidemiologických studiích.
Pro odhad rizika dlouhodobé expozice suspendovaným částicím byly použity závěry projektu
WHO HRAPIE, který ve zprávě z roku 2013 formuluje doporučení pro funkce koncentrace a
účinku pro aerosol, ozón a oxid dusičitý. Doporučení pro hodnocení dlouhodobých účinků
suspendovaných částic frakce PM2,5 vychází ze závěrů metaanalýzy třinácti různých kohortových
studií provedených na dospělé populaci v Evropě a Severní Americe. Podle autorů nárůst
průměrné roční koncentrace jemné frakce suspendovaných částic PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje
celkovou úmrtnost exponované populace nad 30 let o 6,2 %, Relativní riziko (RR) je 1,062 (95 %
CI 1,040, 1,083) na 10 µg/m3.
Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a
uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u starších osob a lidí s
vážným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u kterých zhoršuje průběh
onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku života. Jedná se tedy o počet předčasných úmrtí.
Pro kvantitativní odhad rizika dlouhodobého vlivu suspendovaných částic na lidské zdraví lze
využít výsledky projektu HRAPIE, kde jsou použity vztahy expozice a účinku odvozené
z epidemiologických studií velkých souborů obyvatel. Vztahy jsou vyjádřeny jako relativní riziko
RR resp. poměr šancí OR.
Jedná se o následující vztahy:
Pro frakci PM2,5
- celková úmrtnost u populace nad 30 let věku – RR 1,062
- hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění – celá populace – RR 1,0091
- hospitalizace pro respirační onemocnění – celá populace – RR 1,019
- dny s omezenou aktivitou – celá populace – RR 1,047
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Pro frakci PM10
- prevalence bronchitis u dětí 6-12 let – OR 1,08
- incidence astmatických symptomů u astmatických dětí 5-19 let – OR 1,028
- incidence chronické bronchitis pro dospělé – RR 1,117
Kvantitativní charakterizace rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi pro
současný stav
Pro kvantitativní charakterizaci rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi jsou použity
tyto parametry:
Pozadí (hodnota v lokalitě z průměrů 2014-2018)
18,5 µg/m3 PM10, 14,1 µg/m3 PM2,5
Průměrný kumulativní příspěvek v obytné zástavbě
0,083 µg/m3 PM10, 0,062 µg/m3 PM2,5
(V tomto zpracování byla použita hodnota 75 % podílu frakce PM2,5 ve frakci PM10, která
odpovídá dlouhodobému vývoji v České republice-ze zprávy SZÚ: „Odhad zdravotních rizik pro
ČR z venkovního ovzduší pro rok 2018").
Vzhledem k tomu, že počet obyvatel v posuzované lokalitě není znám, je charakterizace rizika
provedena pro 1000 obyvatel.
Další informace převzaty ze Zdravotnické ročenky Karlovarského kraje 2013 s vědomím značné
nejistoty pro použití v současné době.
Výsledky výpočtů v tabulce 4 udávají počet předčasných úmrtí, počet případů hospitalizací a počet
dnů s příznaky, které lze přisoudit vlivu znečištěného ovzduší suspendovanými částicemi pro
jednotlivé věkové kategorie.
Tab. 2: Kvantitativní charakterizace rizika vyplývající z celoroční inhalační expozice
suspendovaným částicím pro 1000 obyvatel posuzované lokality
Účinek
Průměrná roční koncentrace PM10/PM2,5 µg/m3
Pro frakci PM2,5
celková úmrtnost u populace ve věku nad 30 let
hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění
hospitalizace pro respirační onemocnění
Pro frakci PM10
incidence chronické bronchitis pro dospělé
incidence astmatických symptomů u astmatických dětí (počet dní)
prevalence bronchitis u dětí 6 až 12 let (počet dní)

pozadí

Pozadí + příspěvek

18,5/14,1

18,583/14,162

0,4
0
0

0,4
0
0

0
7
218

0
7
220

Z tabulky z provedeného odhadu zdravotního rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi
vyplývá, že k nepříznivému ovlivnění zdravotního stavu dochází i při podlimitní úrovni znečištění.
Po realizaci záměru nebudou kumulativní příspěvky suspendovaných částic příčinou zvýšení
zdravotních rizik, tzn. že nedojde ke zvýšení počtu předčasných úmrtí, ani ke zvýšení počtu
hospitalizací, které by bylo možné přisoudit vlivu znečištěného ovzduší suspendovanými
částicemi.
Uvedený vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost populace, která bývá nejčastěji používána pro
hodnocení negativních účinků částic, není jedinou příčinou. Jedná se o předčasná úmrtí u
predisponovaných skupin populace (osob starších a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo
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respiračním onemocněním, které by zemřely na jinou bezprostřední příčinu v krátké době i bez
imisní epizody se zvýšenou prašností). Nejedná se tedy o postižení zdravých osob.
Z provedeného odhadu zdravotního rizika lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky
suspendovaných částic PM10 a PM2,5 po realizaci záměru budou mít zcela zanedbatelný vliv
na související zdravotní obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro
exponované obyvatelstvo v posuzované lokalitě.
3.2.2 Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid dusičitý
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375-565 µg/m3 při 1-2 hodinové expozici, která u této
části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. Skupina
expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty
LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1hodinové limitní
koncentraci 200 µg/m3.
WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3.
Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při
dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností
stanovená Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 µg/m3.
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko
toxických akutních i chronických účinků.
Charakterizace rizika akutních toxických účinků
Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií, kdy
nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku, a
především oxidu dusičitého, stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační
dávky.
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční
chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních
funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3.
Modelové hodnoty maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého se pohybují
maximálně v jednotkách mikrogramů, což jsou koncentrace, které nezvýší zdravotní rizika
akutních toxických účinků u obyvatel v okolí.
Charakterizace rizika chronických toxických účinků
WHO je doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Zdůrazňuje
se přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé
expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Zdravotní rizika plynoucí z expozice oxidu dusičitému jsou obvykle odvozována srovnáním
s nepříznivými projevy uváděnými v publikovaných epidemiologických studiích. Pro chronické
účinky existuje řada studií, které zjistily vyšší výskyt respiračních obtíží a astmatu u dětí
exponovaných znečištěnému ovzduší s významným podílem oxidu dusičitého. Kvantitativní
hodnocení je ale komplikováno tím, že je obtížné nebo spíše nemožné oddělit účinky oxidu
dusičitého od dalších současně působících látek. Prokazatelně neúčinná koncentrace nebyla pro
chronickou expozici prozatím přesvědčivě stanovena. Předpokládá se, že efekt pozorovaný pro
expozice oxidu dusičitému zahrnuje jak přímý toxický účinek, tak je indikátorem účinků
komplexní směsi imisí, avšak současné poznatky neumožňují bližší rozlišení tohoto efektu.
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Odhadované stávající roční koncentrace neznamenají významné riziko pro obyvatele.
V rozptylové studii je podle pětiletých průměrů z údajů ČHMÚ očekávaná průměrná roční imisní
koncentrace oxidu dusičitého v lokalitě 11,6 µg/m3. Příspěvky plánovaného záměru k ročním
koncentracím oxidu dusičitého spočtené v řádu maximálně desetiny µg/m3 po realizaci záměru
(0,144 µg/m3) neovlivní současnou imisní situaci a jsou vzhledem k zdravotně významným
koncentracím zcela zanedbatelné.
Souhrnně lze konstatovat, že všechny použité přístupy potvrzují zanedbatelný vliv nových
příspěvků záměru na zdravotní obtíže, které by mohly souviset s akutní a chronickou
expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím imisním pozadím.
3.2.3 Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen
Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen.
Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika
založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných
ročních koncentrací. Při hodnocení karcinogenů se vychází z teorie bezprahového působení, což
znamená, že se předpokládá, že neexistuje žádná koncentrace, pod kterou by působení dané látky
bylo nulové. Jakákoliv expozice představuje určité riziko, a velikost rizika je úměrná velikosti
expozice. Toto riziko se načítá v průběhu života, tak, jak je člověk vystaven působení daných
látek. Metody rizikové analýzy používají pro oblast velmi nízkých dávek extrapolace a
předpokládají vztah lineární regrese mezi zvyšující se expozicí a celoživotním rizikem vzniku
rakoviny. Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost
zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené
škodliviny.
Tuto míru pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual Lifetime Cancer
Risk, v české odborné literatuře označovaný jako CVRK) lze při předpokladu standardního
expozičního scénáře kvantifikovat pomocí jednotky karcinogenního rizika UCR, která udává horní
hranici navýšení celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1
µg/m3 podle vzorce: ILCR = Rp x UCR
Imisní pozadí benzenu v ovzduší podle imisních map ČHMÚ (pětileté průměry za roky 20142018) je v lokalitě do 0,9 µg/m3. Pokud bychom předpokládali tuto průměrnou roční koncentraci
benzenu v zájmové oblasti jako pozaďovou, s vědomím značné nejistoty, pak této hodnotě
odpovídá při použití jednotky karcinogenního rizika UCR dle WHO (6x10-6) celoživotní navýšení
karcinogenního rizika ILCR 5,4x10-6, což je cca 5 případů na 1 000 000 obyvatel.
Vypočtené průměrné roční imisní příspěvky záměru by měly, dle rozptylové studie, dosahovat
v obytné zástavbě maximální hodnoty pro benzen 1,4x10-2 µg/m3 a ILCR max. příspěvku je
8,4x10-8
Pro výpočet celoživotního navýšení karcinogenního rizika byla, z konzervativních důvodů, použita
nejvyšší vypočtená koncentrace benzenu v referenčních bodech u nejbližší obytné zástavby.
Výsledky výpočtů byly zaokrouhleny.
Vypočtené příspěvky benzenu z provozu záměru jsou o dva řády nižší než koncentrace v imisním
pozadí, nezvýší tedy úroveň karcinogenního rizika imisního pozadí a jsou z hlediska zdravotních
rizik zcela nevýznamné, současnou míru zátěže neovlivní.
Individuální karcinogenní riziko pro posuzovanou lokalitu je v současné době 5,4x10-6, tedy
cca 5 případů na 1 000 000 obyvatel a pohybuje se ve společensky přijatelném rozmezí
několika případů na milión až 100 tisíc obyvatel za 70 let.
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Odhadované imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně
imisního pozadí a vlastních imisních příspěvků záměru v posuzované lokalitě, nepřesahuje
přijatelnou úroveň nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen,
ale i z podstatně přísnějšího pohledu zdravotních rizik.
3.2.4 Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro polycyklické aromatické uhlovodíky,
benzo(a)pyren
Směs PAU tvoří řada látek, z nichž některé jsou klasifikovány jako karcinogeny, které se liší
významností zdravotních účinků. Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava
v důsledku tvorby PAU během její přípravy a v důsledku kontaminace plodin atmosférickým
spadem. PAU jsou sice málo rozpustné ve vodě, ale vysoce lipofilní. Snadno se vstřebávají
plícemi, zažívacím traktem i přes kůži. V organismu podléhají PAU komplexní metabolické
přeměně za vzniku metabolitů, z nichž některé mohou iniciovat vznik nádorového bujení.
Výsledky posledních výzkumů upozorňují na PAU obsažené v jemné frakci suspendovaných
částic v ovzduší.
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je však karcinogenita. Odhad
celkového karcinogenního potenciálu směsi PAU v ovzduší vychází z porovnání potenciálních
karcinogenních účinků sledovaných PAU se závažností jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe
popsaných zástupců – benzo[a]pyrenu. Karcinogenita je u BaP a několika dalších PAU dostatečně
dokumentována v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky epidemiologických studií u
profesionálně exponované populace. Plicní karcinogenita BaP může být potencována současnou
expozicí dalším látkám, jako je cigaretový kouř, azbest a patrně též prašné částice.
Jednotka karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu UCR = 8,7x10-2 doporučená WHO byla odvozena
na základě epidemiologické studie profesionálně exponované populace. Při aplikaci výše uvedené
UCR 8,7x10-2 pak vychází koncentrace BaP ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné
úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,012
ng/m3.
WHO nestanovuje pro PAU ve vnějším ovzduší doporučenou limitní koncentraci. Důvodem je jak
bezprahový karcinogenní účinek, který představuje hlavní riziko těchto látek v ovzduší, tak i jejich
výskyt ve směsích a možnost interakce s pevnými částicemi a dalšími látkami v ovzduší.
Doporučuje proto, aby obsah PAU v ovzduší byl omezován na nejnižší možnou úroveň.
V ČR byl stanoven imisní limit pro PAU vyjádřené jako BaP v hodnotě průměrné roční
koncentrace 1 ng/m3. Tato hodnota je však za současných imisních podmínek v dopravně
zatížených oblastech v ČR překračována.
Imisní pozadí benzo(a)pyrenu v ovzduší bylo zjišťováno z map úrovní znečištění (MŽP) a
průměrná roční koncentrace z pětiletých průměrů se v daném území pohybuje do 0,6 ng.m-3, což
nesignalizuje překročení stanoveného cílového imisního limitu, který je 1 ng.m-3. Této zjištěné
hodnotě imisního pozadí odpovídá celoživotní navýšení karcinogenního rizika ILCR 5,2x10-5 to
znamená cca 5 případů na 100 000 obyvatel.
Vypočtený nejvyšší roční imisní příspěvek záměru by měl, dle rozptylové studie, dosahovat
hodnot pro benzo(a)pyren max. 0,0071 ng.m-3 a ILCR max. příspěvku je 6,1x10-7
Pro výpočet celoživotního navýšení karcinogenního rizika byla, z konzervativních důvodů, použita
nejvyšší vypočtená koncentrace benzo(a)pyrenu v referenčních bodech u nejbližší obytné
zástavby. Výsledky výpočtů byly zaokrouhleny.
Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvky benzo(a)pyrenu z provozu záměru nezmění současnou
míru zatížení a nebudou příčinou zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění
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celoživotně exponovaných obyvatel. Individuální karcinogenní riziko je pro posuzovanou situaci
dáno pozadím tj. 5,2x10-5 (cca 5 případů na 100 000 obyvatel).
Současné imisní pozadí benzo(a)pyrenu v posuzovaném území nepřekračuje státem
garantovanou míru ochrany veřejného zdraví a příspěvky benzo(a)pyrenu z realizace
záměru nebudou představovat zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele lokality.
Provedený odhad zdravotního rizika PAU vyjádřené jako benzo(a)pyren koresponduje s
výsledky odhadu zdravotních rizik ze znečištěného ovzduší pro Českou republiku (zpráva
zpracovaná SZÚ v roce 2017), kde je konstatováno, že individuální karcinogenní riziko
odhadované na základě potenciální expozice koncentracím PAU zastupovaných BaP se v
městských lokalitách pohybuje v rozmezí od cca 5 případů na 100 tisíc obyvatel do 4 případů
na 10 tisíc obyvatel za 70 let.
3.3

Analýza nejistot

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou
z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením
spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.
Výsledky rozptylové studie jsou zatíženy nejistotou vkládaných dat do rozptylového modelu,
meteorologickými údaji a jejich platností v modelovaném území.
Při hodnocení byl uvažován konzervativní přístup k odhadu inhalační expozice, kdy
předpokládáme, že imisním koncentracím ve venkovním prostředí bude obyvatelstvo vystaveno
celých 24 hodin, tento přístup pravděpodobně míru rizika z venkovního ovzduší nadhodnocuje.
Nejistotu přináší i použití toxikologických dat ze zahraničních epidemiologických a klinických
studií (EU, USA) včetně vztahů mezi koncentrací škodlivin a nepříznivými účinky platnými pro
jiné prostředí, kdy tyto vztahy přenášíme do našeho prostředí s jinými zvyklostmi. Další nejistotu
přináší extrapolace toxikologických dat ze zvířete na člověka.
Nejistotou je i nezahrnutí proměn chemických látek v průběhu transportu v ovzduší. Vzájemným
působením dalších chemických látek přítomných v ovzduší a energetickým potenciálem UV záření
dochází k celé řadě fotochemických a dalších jevů, které nejsou v hodnocení zdravotních rizik
podchyceny.
Velká nejistota vyplývá i z toho, že nejsou k dispozici bližší údaje o exponované populaci, a to
rekreační a jiné aktivity probíhající v zájmovém území, věkové složení populace, doba strávená v
místě bydliště, zastoupení citlivých skupin populace jako jsou děti, těhotné ženy, staří lidé,
zdravotní anamnéza jednotlivých obyvatel a jejich zvyklosti a chování jako kouření, dieta.
3.4

Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší

Byl proveden odhad zdravotních rizik, spojených s možnou změnou znečištění ovzduší,
danou vlivem plánovaného provozu záměru „Komerční zóna Cheb“.
Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi ze zdrojů souvisejícími s provozem záměru kumulativně spolu se změněnými
intenzitami dopravy v řešené lokalitě, které se očekávají bez ohledu na realizaci záměru.
Byla hodnocena rizika imisí suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, benzenu
a PAU vyjádřené jako benzo(a)pyren.
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Pro hodnocení zdravotních rizik látek s karcinogenními účinky byl použit konzervativní
expoziční scénář, to znamená, že vypočtené maximální příspěvky u nejbližší obytné zástavby
byly použity pro celou populaci v okolí.
Z předložených modelových výpočtů vyplývá, že vypočtené příspěvky znečišťujících látek
jsou nepatrné a po realizaci záměru ani spolu s navýšenou pozaďovou dopravou nedojde ke
změně ve znečištění ovzduší ve srovnání se současnou situací, a tím nelze očekávat zvýšení
zdravotních rizik pro obyvatele v nejbližším okolí.

4.

Zdravotní riziko hluku v mimopracovním prostředí

4.1

Identifikace nebezpečnosti

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v
nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto nechtěné,
obtěžující nebo škodlivě působící zvuky nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto
je nutné hluk do jisté míry považovat za bezprahově působící noxu.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako 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. Dlouhodobé nepříznivé
účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením rozdělit na účinky specifické,
projevující se při dlouhodobé ekvivalentní hladině akustického tlaku A nad 70 dB poruchami
činnosti sluchového analyzátoru, a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k
ovlivnění funkcí různých systémů organismu. Nespecifické systémové účinky se projevují
prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění
neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových
funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V
komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních
interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení
vlastního patologického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku v denní době je v současnosti
považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění
osvojování řeči a čtení u dětí. V době noční době, tj. v době spánku a fyziologické regenerace jsou
za dostatečně prokázané považovány změny fyziologických reakcí (kardiovaskulární aktivita, EEG
zaznamenaná aktivita mozku), subjektivně udávané rušení spánku a zvýšené užívání léků na spaní.
Omezené důkazy jsou např. u vlivů hluku na hormonální a imunitní systém, na některé
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví sociální
chování a výkonnost člověka. U nočního hluku jsou navíc (kromě výše uvedených) omezené
důkazy také u vlivů na kardiovaskulární systém, obezitu, poruchy duševního zdraví, pracovní
úrazy a zkrácení očekávané délky života.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace
řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého
ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice
zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém
kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při
doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze
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současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a
rozmrzelosti a rušení spánku v nočním době.
Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o
nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na
výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u
hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z
fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a
morfologické změny smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha.
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 24hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. S vyšší expozicí hluku
v mimopracovním prostředí se můžeme setkat jen ve velmi specifických případech např. u lidí
žijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště nebo velmi rušných komunikací.
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
rizikovým 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. K odhadu rizika
sluchových ztrát je možné využít normu ČSN ISO 1999 s tím, že hlukovou expozici je třeba
přepočítat na dobu trvání 8 hodin. Tuto normu je možné použít i pro odhad rizika poškození sluchu
při profesionální a neprofesionální expozici.
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 důležitých signálů, jako je
domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou
ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči. Jde tedy o podstatnou část populace.
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, třídy
předškolních a školních zařízení, neboť neúplné porozumění řeči u dětí 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.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční
složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou
řadu negativních emočních stavů, mezi které patří 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 zde však kromě senzitivity a
fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě dalších neakustických faktorů sociální,
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psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k různým výsledkům studií, které prokazují u
stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u exponované populace, a naopak rozdílné
výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích.
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit, do jaké míry jej člověk může ovlivňovat
nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk, u nějž je předem
známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu, např. hluk ze stavební činnosti.
Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí.
Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a
fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem. Kromě negativních
emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken,
nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým
projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují
přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje i zhoršená verbální komunikace,
výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke slovní pomoci než k pomoci fyzické.
Epidemiologické studie prokazují, že stejná úroveň hlukové expozice z průmyslových zdrojů nebo
různých typů dopravy vede k rozdílnému stupni obtěžování exponované populace. Intenzivnější
reakce obyvatel byly pozorovány vůči hluku doprovázenému vibracemi, hluku obsahujícímu nízké
frekvenční složky a hluku impulsního charakteru. Nepříjemnější je též hluk s kolísavou intenzitou
nebo obsahující tónové složky. Hodnocení obtěžujícího účinku kombinované expozice hluku z
různých zdrojů je velmi obtížné a doposud k tomu s výjimkou hluku z různých typů dopravy
neexistuje obecně přijatý model.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje změnami fyziologických reakcí během
spánku, jako jsou změny kardiovaskulární aktivity, EEG známky probuzení (spící si toto probuzení
často následně neuvědomuje), změny v trvání stádií spánku (redukce REM fáze), fragmentace
spánku, zvýšená pohyblivost ve spánku, obtížné usínání, probuzení v noci nebo příliš brzy ráno,
zkrácení spánkového času. Dostatečný důkaz existuje také pro subjektivně vnímanou poruchu
spánku, popř. pro lékařem diagnostikovanou environmentální insomnii a pro zvýšené užívání léků
na spaní. Přestože rušení spánku vyvolané hlukem je samo o sobě zdravotní problém, navíc vede k
dalším následkům pro zdraví a životní pohodu. Setkávají se zde jak fyziologické, tak
psychologické aspekty působení hluku.
V rovině fyzického zdraví jsou popisovány tyto následky rušení spánku nočním hlukem: změny v
hladinách stressových hormonů, kardiovaskulární onemocnění (hypertenze a infarkt myokardu),
deprese (u žen) a jiné psychické poruchy, obezita, zkrácení očekávané délky života a zvýšený
výskyt pracovních úrazů. V rovině psychologicko-sociální je popisována ospalost a únava,
rozmrzelost a zvýšená denní dráždivost, snížená výkonnost, zhoršení poznávacích schopností,
narušení sociálních kontaktů a stížnosti. Pro tyto fyziologické a psychologické následky narušení
spánku existují pouze omezené důkazy. Senzitivní skupinou populace jsou děti, starší osoby,
nemocní, těhotné ženy a lidé pracující na směny. Děti sice mají vyšší práh probuzení, ale pro
ostatní účinky nočního hluku jsou stejně nebo více citlivé než dospělí. K narušení spánku vede jak
ustálený, tak i proměnný hluk. I při nízké ekvivalentní hladině akustického tlaku A již malý počet
hlukových událostí s vyšší hladinou akustického tlaku ovlivňuje spánek. Význam zřejmě má i
rozdíl mezi hladinou akustického tlaku pozadí a vlastní hlukové události a taktéž délka intervalu
mezi dvěma hlukovými událostmi. K adaptaci obyvatel na rušení spánku hlukem nedochází v
hlučných lokalitách ani po více letech. Dle doporučení WHO z roku 2007 je pro primární prevenci
subklinických nepříznivých účinků nočního hluku doporučeno, aby populace nebyla vystavována
nočním hladinám hluku větším než Lnight, outside 30 dB v době, kterou většina lidí tráví na lůžku.
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Tato hodnota je konečným cílem směrnice pro noční hluk (Night Noise Guideline - NNGL) k
ochraně před nepříznivými zdravotními účinky nočního hluku pro celou populaci včetně
rizikových skupin, jako jsou děti, chronicky nemocné a starší osoby. Pokud konečný cíl nemůže
být v krátké době dosažen, jsou navrhovány dva prozatímní cíle: 55 dB a 40 dB. Tyto cíle mají být
použity při provádění aktivit hodnocení a řízení rizik.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště 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.
Ve školách v okolí letišť byla u dětí chronicky exponovaných leteckému hluku při ekvivalentní
hladině hluku nad 70 dB měřené vně školy pozorována snížená schopnost motivace, nižší
výkonnost při poznávacích úlohách a deficit v osvojení čtení a jazyka. Děti byly více roztržité a
dělaly více chyb. Nepříznivý účinek byl větší u dětí s horšími školními výkony. Zdá se také, že
pravděpodobnější je deficit v osvojení čtení u dětí chronicky exponovaných hluku doma i ve škole
ve srovnání s dětmi pouze navštěvujícími školu v hlučném prostředí. Nepříznivé ovlivnění
výkonnosti je také popisováno jako následek narušení spánku nočním hlukem.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému byly dle WHO prokázány v řadě epidemiologických a
klinických studií u populace (včetně dětí) 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).
V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek
hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a není u evropské
populace dostatečně saturován příjmem z potravy. Deficit hladiny hořčíku v krvi může přispívat k
vasokonstrikci a nedostatečnému prokrvení s následnou hypertenzí a srdeční ischemií.
Od vydání doporučení WHO bylo na téma vztahu expozice hluku a rizika kardiovaskulárních
onemocnění publikováno několik souborných prací, které se shodují na dřívějších závěrech.
Statisticky významný vztah k riziku hypertenze je prokázán u profesionální expozice hluku a
mírně zvýšené riziko prokazují studie u expozice hluku z letecké dopravy. U hluku z pozemní
dopravy se na základě průřezových studií předpokládá, že může přispívat k prevalenci
kardiovaskulárních onemocnění. Směrnice o nočním hluku vydaná WHO v roce 2007 považuje za
dostatečně prokázaný vliv hluku v denní době na zvýšení rizika infarktu myokardu, avšak v
případě nočního hluku je důkaz omezený z důvodu nedostatku studií, zaměřených cíleně na noční
hluk.
Pozorování mnoha účinků hlukové expozice v době těhotenství nejsou natolik průkazná a
konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku. Podobně nejsou
jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a projevů poruch
duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk působící v denní době mohl být přímou příčinou
duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj
latentních duševních poruch. Zvýšená citlivost vůči rušivým účinkům hluku může být indikátorem
subklinické duševní poruchy. U nočního hluku existují pouze omezené důkazy o vlivu na duševní
poruchy jako např. depresi u žen. Omezené důkazy jsou také pro problémy z oblasti ležící na
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pomezí mentálního zdraví a životní pohody, jako např. zvýšená dráždivost, únavnost a narušení
sociálních kontaktů, které jsou pravděpodobně následkem narušení spánku a jeho nedostatku.
4.2

Charakterizace nebezpečnosti – vztahy expozice a účinku

Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro kvalitativní charakterizaci rizika
Pro orientační posouzení nebezpečí výskytu nepříznivých účinků hluku je možné použít prahové
hodnoty hlukové expozice. Byly stanoveny na základě epidemiologických studií pro ty účinky
hluku, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Prahová hodnota je úroveň expozice, od
které se daný účinek začíná objevovat nebo začíná stoupat nad bazální hodnotu danou obvyklým
výskytem účinku v populaci. Po překročení prahové hodnoty není vyloučena možnost výskytu
daného nepříznivého účinku v případě dlouhodobé expozice hluku u příslušníků většinové
populace s průměrnou citlivostí. Při interpretaci je nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na
individuální rozdíly v citlivosti v podstatě bezprahová noxa. U citlivých podskupin a jednotlivců je
proto nutné nepříznivé účinky předpokládat i při hodnotách hluku ve venkovním prostoru
významně nižších, nežli jsou úrovně expozice statisticky vyhodnocené pro celou populaci.
Prahové hodnoty prokázaných zdravotních účinků hluku a účinků na psychosociální zdraví a
životní pohodu jsou shrnuty v tabulce převzaté z Good practice guide on noise exposure and
potential health effect.
Tab. 3: Dostatečně prokázané účinky hluku na zdraví a životní pohodu a jejich prahové
hodnoty
Účinek

Rozsah působení

Obtěžování

Psychosociální kvalita
života
Kvalita života, tělesné
zdraví

Subjektivně udávané
rušení spánku
Učení, paměť
Stresové hormony
Spánek (EEG)
Subjektivně udávané
probuzení
Subjektivně udávaný
zdravotní stav
Hypertenze
Ischemická choroba srdeční

Výkonnost
Indikátor stresu
Probuzení, spánkové
pohyby, kvalita spánku
Spánek
Životní pohoda,
klinické zdraví
Tělesné zdraví
Klinické zdraví

Indikátor

Časová působnost

Prahová
hodnota

Ldvn

42

Chronická

Ln

42

Chronická

LAeq
Lmax LAeq

50
-

Akutní, chronická
Akutní, chronická

Lmax indoors

32

Akutní, chronická

SELindoors

53

Akutní

Ldvn

50

Chronická

Ldvn
Ldvn

50
50

Chronická
Chronická

Vztahy expozice a účinku pro kvantitativní charakterizaci rizika hluku
Byla provedena řada studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a účinky hluku, uskutečnila
se i řada pokusů dospět meta-analýzou jejich výsledků k odvození kvantitativního vztahu mezi
expozicí a účinkem. Hlavním účelem těchto vztahů je možnost predikce počtu osob postižených
daným účinkem hluku v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné průměrně citlivé
populace.
Pro obtěžování hlukem publikovali Miedema a Oudshoorn v roce 2001 model, který vychází z
analýzy výsledků většího počtu terénních studií, provedených v Evropě, Austrálii, Japonsku a
Severní Americe. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldn1 nebo Ldvn2 v rozmezí 45 – 75 dB a
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procentem obyvatel, u kterých lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních škály intenzity
obtěžování), a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční dopravy. Tyto vztahy jsou v
současné době doporučeny pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem v zemích EU. V těchto
vztazích je dávka vyjádřena hlukovým ukazatel Ldn1 nebo Ldvn2.
Účinek je subjektivní míra obtěžování zjištěná dotazníkovým šetřením. Standardní dotazník byl
definován pomocí ISO 15666 a používá jedenáctibodovou škálu s koncovými body neobtěžován a
extrémně obtěžován. Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro tři úrovně obtěžování.
Nejvíce je používáno těžké obtěžování %HA (Highly Annoyed), které představuje osoby s
obtěžováním vyšším než 72 % škály a obtěžování %A (Annoyed), které představuje osoby s
obtěžováním vyšším, než 50 % škály
Pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy platí vztahy:
%A = 1,795*10-4 * (Ldvn – 37)3 + 2,110*10-2 * (Ldvn – 37)2 + 0,5353 (Ldvn – 37)
%HA = 9,868*10-4 * (Ldvn – 42)3 + 1,436*10-2 * (Ldvn – 42)2 + 0,5118 (Ldvn – 42)
Pro obtěžování hlukem ze železniční dopravy platí vztahy:
%A = 4,538*10-4 * (Ldvn – 37)3 + 9,482*10-3 * (Ldvn – 37)2 + 0,2129 (Ldvn – 37)
%HA = 7,239*10-4 * (Ldvn – 42)3 – 7,851*10-3 * (Ldvn – 42)2 + 0,1695 (Ldvn – 42)
Pro obtěžování hlukem z letecké dopravy platí vztahy:
%A = 8,588*10-6 * (Ldvn – 37)3 + 1,777*10-2 * (Ldvn – 37)2 + 1,221 (Ldvn – 37)
%HA = - 9,199*10-5 * (Ldvn – 42)3 + 3,932*10-2 * (Ldvn – 42)2 + 0,2939 (Ldvn – 42)
Pro hluk z letecké dopravy bylo v evropských studiích provedených po roce 1990 zjištěno, že
obtěžování je poněkud vyšší, než odpovídá výše uvedeným vztahům.
Pro hluk z průmyslových stacionárních zdrojů je stanovení vztahů expozice a účinku obtížnější,
což je dáno heterogenitou těchto zdrojů a nižším počtem provedených studií. V roce 2004
publikovali Miedema a Vos pro hluk ze stacionárních zdrojů modely obtěžování vycházející ze
studií provedených v Holandsku. Byly odvozeny pro hluk z posunu na železnici (nádraží), pro hluk
ze sezónních provozů a pro hluk z výrobních zařízení s celoročním provozem na základě hlukové
expozice vyjádřené v Ldvn. Vzhledem k omezenému počtu výchozích studií zejména v případě
nádraží a sezónní výroby a nižšímu počtu respondentů, poskytují tyto vztahy spíše orientační
výsledky.
Subjektivní rušení spánku vychází stejně jako v případě obtěžování z dotazníkového šetření.
Vztahy vycházejí ze statistického zpracování obsáhlé databáze výsledků z 12 terénních studií z
různých zemí a představují závislost mezi noční hlukovou expozicí (Ln) z letecké, automobilové a
železniční dopravy a procentem osob udávajících zhoršenou kvalitu spánku. Vztahy platí v
rozmezí 40 – 70 dB. Stejně jako u obtěžování jsou pro rušení spánku hlukem odvozeny tři stupně
rušivého účinku: lehké rušení LSD (Lowly Sleep Disturbed) od 28 % škály výše, rušení SD (Sleep
Disturbed) od 50 % škály výše a vysoké rušení HSD (Highly Sleep Disturbed) od 72 % škály.
Obvykle jsou používány stupně SD a HSD:
Pro rušení hlukem ve spánku ze silniční dopravy platí vztahy:
%SD = 13,8 – 0,85*Lnight + 0,0167*(Lnight)2
%HSD = 20,8 – 1,05*Lnight + 0,01486*(Lnight)2
Pro rušení hlukem ve spánku ze železniční dopravy platí vztahy:
%SD = 12,5 – 0,66*Lnight + 0,01121*(Lnight)2
%HSD = 11,3 – 0,55*Lnight + 0,00759*(Lnight)2
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Pro rušení hlukem ve spánku z letecké dopravy platí vztahy:
%SD = 13,714 – 0,807*Lnight + 0,01555*(Lnight)2
%HSD = 18,147 – 0,956*Lnight + 0,01482*(Lnight)2
Stejně jako v případě obtěžování bylo v evropských studiích provedených po roce 1990 zjištěno u
letecké dopravy poněkud vyšší rušení spánku, než odpovídá uvedeným vztahům.
V epidemiologických studiích byly prokázány též závislosti hluku v noční době a EEG změn,
spánkových pohybů a probuzení, tyto vztahy jsou ale v praxi hodnocení zdravotních rizik
obtížně použitelné.
Z kardiovaskulárních onemocnění byly nejvíce zkoumány ve vztahu k hluku infarkt myokardu,
ischemická choroba srdeční a hypertense. Vztahy dávka-účinek jsou vyjádřeny pomocí poměru
šancí (odds ratio – OR). OR vyjadřuje poměr šancí výskytu sledovaného jevu (např. infarktu
myokardu) ve skupině exponované určitému rizikovému faktoru (např. hluku) ve srovnání se
skupinou neexponovanou (OR je rovno jedné, pokud jsou sledované veličiny nezávislé, OR>1,0
pokud mají osoby exponované hodnocenému rizikovému faktoru vyšší šanci na přítomnost
sledovaného jevu, OR <1,0 pokud je šance u exponovaných osob menší). V případě hypertense
byl vztah stanoven na základě metaanalýzy 5 studií týkajících se hluku z leteckého provozu. Pokud
je jako bazální linie (při které je OR = 1) považovaná Ldvn <= 50 dB, je OR (riziko) při 55 – 60 dB
1,13 a při 60 – 65 dB 1,20. Změna OR na 10 dB je 1,13.
Pro infarkt myokardu je vztah dávka – účinek založen na výsledcích 5 studií pro silniční
dopravu. Jako bazální linie, při které je OR = 1 je považována Ldvn <= 60 dB. Při nárůstu hluku
nad tuto bazální linii se OR stanoví podle vztahu: OR = 1.629657 – 0.000613 * (Lday,16h)2 +
0.000007357 * (Lday,16h)3
Kvantitativní hodnocení rizik pomocí vztahů dávka – účinek vychází z výsledků
epidemiologických studií, které sledují značně velké soubory osob. Vzhledem k velkým
interindividuální rozdílům v citlivosti na hluk je kvantitativní hodnocení rizik hluku v postupu
HRA prováděno pouze v případě dostatečně velkého počtu osob vystavených škodlivým účinkům
hluku.
Hodnocení rizika
Hodnocení zdravotních rizik posuzuje nejenom změny expozice hluku, ale především počty
exponovaných obyvatel, resp. zdravotní dopady na obyvatele žijící v posuzovaném území. Pro tato
posouzení jsou používány jiné hlukové ukazatele, než jsou ukazatele pro porovnání
s hygienickými limity.
Výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následně ke kvantitativnímu a
kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě.
Podkladem k hodnocení hlukové expozice zájmového území je hluková studie, která je zpracována
pro posouzení stávající hlukové zátěže pro rok 2019, pro rok 2019 s omezením tranzitní nákladní
dopravy, pro rok 2025 bez záměru a pro rok 2025 se záměrem. Výpočty byly provedeny pro denní
i noční dobu.
Pro výpočty byl v hlukové studii použitý výpočtový program HLUK+, verze 13.01 profi13.
Do výpočtového modelu v současné době a v roce 2025 bez realizace záměru nebyly v hlukové
studii zahrnuty parkovací plochy. Po realizaci posuzovaného záměru se předpokládá vybudování
43 parkovacích ploch. Většina je pro osobní automobily převážně zaměstnanců. Celkem je
navrženo 581 parkovacích (z toho 49 pro ZTP) a 7 parkovacích míst pro nákladní automobily.
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Pro posouzení hlukové úrovně bylo v hlukové studii zadáno 26 referenčních výpočtových bodů:
Tab. 4: Referenční výpočtové body

Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková zátěž v nejbližších
chráněných venkovních prostorech staveb ve sledovaném území pro následující modelové situace:
Hluková situace rok 2019 - stávající stav – denní i noční doba
Hluková situace rok 2019 - uplatnění zákazu vjezdu tranzitních nákladních vozidel do centra
města – denní i noční doba
Hluková situace rok 2025 - bez realizace posuzovaného záměru – denní i noční doba
Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru – denní i noční doba
Hluková situace rok 2025 - po realizaci posuzovaného záměru s navrženou protihlukovou
clonou– denní i noční doba
Hluk z výstavby
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Po výstavbě "Komerční zóny Cheb" bylo zadáno celkem 48 stacionárních zdrojů:
venkovní klima jednotka - 65 dB - 8 ks
odtahový ventilátor - sání - 75 dB - 20 ks
odtahový ventilátor - výfuk - 75 dB - 20 ks
Tab. 5: Výsledky modelových výpočtů LAeq,16h (dB) ve výpočtových bodech – denní doba

V roce 2019 ovlivňuje hlukovou hladinu zejména doprava na přilehlých ulicích a křižovatkách,
především v okolí Ašské ulice. Ve dne jsou dosahovány v těsné blízkosti uliční sítě hodnoty vyšší
než 60 dB (referenční výpočtový bod 26). U dalších objektů jsou v referenčních bodech
dosahovány hodnoty nad 50 dB(A).
Referenční body umístěné ve větší vzdálenosti od hlavních komunikací nebo na odvrácené straně
domů jsou hlukem z dopravy exponovány méně. V noční době je situace obdobná.
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Tab. 6: Výsledky modelových výpočtů LAeq,8h (dB) ve výpočtových bodech – noční doba

Hluk z výstavby
V hlukové studii byly provedeny výpočty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve
venkovním prostoru pro dobu stavební činnosti (700 do 2100 hod.). Do výpočtů byl zahrnut hluk
vyvolaný dopravou a vlastními stavebními pracemi. Dle provedených výpočtů hluk z výstavby
záměru u nejbližší obytné zástavby překročí hygienický limit zejména v rámci dokončovacích
prací (etapa III). Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby
záměru navržena v hlukové studii protihluková opatření pro období výstavby.
Hluk z výstavby není z hlediska zdravotních rizik hodnocen, protože se jedná o krátkodobou
expozici hluku, pro jejíž zhodnocení nejsou zatím k dispozici dostatečné odborné podklady.
I při dodržení hygienického limitu hluku ze stavební činnosti je nevyhnutelné, že dojde ke zvýšení
obtěžování obyvatel přilehlých domů, na kterém se budou podílet i další negativní vlivy stavebních
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prací. Doporučuje se proto, aby byla realizována protihluková opatření navržená v hlukové studii a
aby byla věnována zvláštní pozornost zpracování plánu výstavby s přijetím a systémem kontroly
dodržování opatření ke snížení negativních vlivů.
Potencionálně exponovaná populace
Stávající hluková situace v zájmovém území je především způsobená hlukem z dopravy.
1.

v lokalitě, která je nejvíce ovlivněna dopravou na Ašské ulici (II/214) se nachází 5 obytných
objektů (RVB 1,2,3,23,24,25,26), v současné době rok 2019 se zde hluk z dopravy v denní
době pohybuje od 43* do 61 dB a v noční době od 36* do 54 dB. Zákazem vjezdu
nákladních vozidel je hluk z dopravy v denní době od 43* dB do 60 dB a v noční době od
35* do 52 dB.
*hodnoty vypočtené na odvrácené fasádě budov

V roce 2025 bez realizace záměru nedojde ke změně hluku z dopravy oproti hluku v roce
2019 se zákazem vjezdu nákladních vozidel.
Po realizaci záměru rok 2025 dojde ke zvýšení hlukové zátěže, hluk z dopravy se v denní
době bude pohybovat od 45* do 61 dB a v noční době od 38* do 53 dB. Po realizaci
navržené clony dojde v této lokalitě k mírnému snížení hluku z dopravy – v denní době se
bude hluk pohybovat od 43* dB do 61 dB a v noční době od 36* do 53 dB.
*hodnoty vypočtené na odvrácené fasádě budov

2.

v lokalitě podél komunikace Ke Skalce, lokalita nejblíže budoucího vjezdu do areálu záměru,
v území 6 obytných objektů – výpočtové body 4 až 14 – jsou v současné době rok 2019
hladiny hluku z dopravy v denní době od 36* do 57 dB, v noční době od 29* do 49 dB.
Zákazem vjezdu nákladních vozidel je hluk z dopravy v denní době od 35* dB do 57 dB a
v noční době od 27* do 49 dB.
*hodnoty vypočtené na odvrácené fasádě budov

V roce 2025 bez realizace záměru nedojde ke změně hluku z dopravy oproti hluku v roce
2019 se zákazem vjezdu nákladních vozidel.
Po realizaci záměru rok 2025 dojde ke zvýšení hlukové zátěže, hluk z dopravy se v denní
době bude pohybovat od 36* do 58 dB a v noční době od 28* do 50 dB.
*hodnoty vypočtené na odvrácené fasádě budov

3.

4.

Po realizaci navržené clony dojde u domu Tylova 30 ke snížení hlukové zátěže v denní
době o 2,4 dB a v noční době o 3,4 dB, u domu Tylova 24 bude snížení v denní době o
2,2 dB a v noční době o 1,9 dB, u domu Tylova 28 bude snížení v denní době o 3,3 dB a
v noční době o 2,5 dB a u domu Ke Skalce 17 bude snížení v denní době až o 4,1 dB a
v noční době až o 3,5 dB. Tato snížení jsou významná.
v lokalitě vzdálenějších od záměru podél komunikace Ke Skalce – výpočtové body 15 až 19
nebudou změny v akustické situaci z hluku z dopravy postřehnutelné. Hluk z dopravy se ve
všech posuzovaných stavech pohybuje v denní době od 48 do 53 dB a v noční době od
40 do 45 dB.
v lokalitě za kruhovým objezdem v ulici Ke Skalce s ulicí Komorní se nachází 6 obytných
objektů – výpočtové body 20,21 a 22. V současné době a v roce 2025 bez záměru se zde
hluk z dopravy bude pohybovat v denní době od 48 do 54 dB a v noční době od 40 do 46
dB. Po realizaci záměru dojde k mírnému zvýšení hluku z dopravy v denní době na 50 až
55 dB. V noční době provozem záměru v této lokalitě nedojde ke změně hlukové situace.

Pro hodnocení zdravotních rizik posuzujeme změnu, která nastane po uvedení záměru do provozu.
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4.3

Charakterizace rizika

Současná situace:
1.
Pro obyvatele žijící v lokalitě podél komunikace v Ašské ulici II/214 zjištěné hladiny hluku
z dopravy překračují v současné době prahové hodnoty hluku pro obtěžování i prahové
hladiny hluku pro subjektivně udávané rušení spánku (pocity obtěžování by mohlo mít 9 až
12 % obyvatel a rušených hlukem ve spánku by mohlo být 6 až 8 % obyvatel lokality).
V současné době hluk z dopravy překračuje v Tylově č.24 a č.22, v Dolnické č.5 a ve Zlaté
č. 2 i prahovou hladinu pro hypertenzi a ischemickou chorobu srdeční. Tyto zdravotní účinky
hluku se tedy mohou vyskytovat u obyvatel za stávající situace, nezávisle na realizaci
záměru.
2.
Pro obyvatele lokality podél komunikace Ke Skalce nejblíže k budoucímu vjezdu do areálu
záměru zjištěné hladiny hluku z dopravy překračují v současné době prahové hodnoty hluku
pro obtěžování, a kromě domu Tylova 28 jsou překračovány i prahové hladiny hluku pro
subjektivně udávané rušení spánku (pocity obtěžování by mohlo mít až 7 % obyvatel a
rušených hlukem ve spánku by mohlo být až 5 % obyvatel lokality). Pro obyvatele této
lokality (kromě obyvatel domu Tylova 28) překračuje hluk z dopravy i prahovou hladinu pro
hypertenzi a ischemickou chorobu srdeční.
3.
Pro obyvatele v lokalitě podél komunikace Ke Skalce vzdálenější od záměru překračují
v současné době prahové hladiny hluku pro obtěžování a jsou i mírně překračovány prahové
hladiny hluku pro subjektivně udávané rušení spánku (pocity obtěžování by mohlo mít až 5
% obyvatel a rušených hlukem ve spánku by mohlo být 3 % obyvatel lokality).
4.
Pro obyvatele v ulici Komorní a Tyršova za okružní křižovatkou překračují v současné době
prahové hladiny hluku pro obtěžování a jsou i mírně překračovány prahové hladiny hluku
pro subjektivně udávané rušení spánku (pocity obtěžování by mohlo mít cca 4 % obyvatel a
rušených hlukem ve spánku by mohlo být asi 3 % obyvatel lokality).
Situace po realizaci záměru:
1.

2.

3.

Z předložených podkladů vyplývá, že v souvislosti s plánovaným záměrem „Komerční zóna
Cheb“ dojde k mírnému zvýšení stávající hladiny hluku z dopravy u obyvatel v okolí
komunikace II/214 v Ašské ulici, ale toto zvýšení není významné a nebude mít za následek
zvýšení zdravotních rizik hluku z dopravy.
Pro obyvatele lokality podél komunikace Ke Skalce nejblíže k budoucímu vjezdu do areálu
záměru dojde realizací záměru ke zvýšení hladiny hluku. V hlukové studii jsou navržena
protihluková opatření, která u nejbližších obytných objektů sníží hladiny hluku vyvolanou
dopravou o 2 až 4 dB. Přesto budou v chráněném venkovním prostoru překračovány prahové
hodnoty hluku pro obtěžování i prahové hodnoty hluku pro subjektivně udávané rušení
spánku (pocity obtěžování by mohlo mít cca 8 % obyvatel a rušených hlukem ve spánku by
mohlo být až 5 % obyvatel lokality). Pro obyvatele této lokality (kromě obyvatel domu
Tylova 28) bude hluk z dopravy překračovat i prahovou hladinu pro hypertenzi a
ischemickou chorobu srdeční.
Pro obyvatele vzdálenějších lokalit nedojde realizací záměru ke změně v akustické situaci
v porovnání situace bez realizace záměru.

Vztahy expozice a účinku byly odvozeny pro obtěžování vyvolané dlouhodobou hlukovou
expozicí a jsou zprůměrňovány na celou populaci. Nemusí tedy platit pro jednotlivce nebo malé
soubory exponovaných osob, jako je tomu v daném případě u obyvatel hodnocených rodinných
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domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální
vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní
orientací oken hlavních pobytových místností a dalšími faktory a významně se lišit od
vypočtených údajů.
4.4

Analýza nejistot

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod. I když bylo toto posouzení
provedeno standardními postupy na základě současných znalostí a odborných doporučení
uznávaných institucí, je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o zjednodušený model velmi
složitého, komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, kterými je
tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních parametrů
hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost
hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní nejen
intraindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto nezřídka
setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost
stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých, a
naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností
představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.
K těmto nejistotám se řadí i nejistoty demografických údajů. V tomto hodnocení nebyly
k dispozici demografické údaje pro okolí záměru.
Z hlediska zvýšené citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým zdravotním účinkům
hluku bylo např. prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se spaním jsou zvýšeně citliví
vůči narušení spánku hlukem. U lidí s narušeným spánkem v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS
a negativního účinku na psycho-sociální pohodu. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování
hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří
cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost kontroly.
Hodnocení hlukové expozice, použití expozičního scénáře, výstupů a vztahů epidemiologických
studií bylo vždy provedeno na straně bezpečnosti.
4.5

Závěr k hodnocení hluku

Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po
uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:
Současná i výhledová hluková zátěž obyvatel dotčeného území je určována především
dopravním hlukem a nelze zde u obyvatel žijících podél komunikace II/214 vyloučit
zdravotní důsledky hluku jako je obtěžování, hypertense a ischemická choroba srdeční.
Odhadované procento obyvatel hodnoceného obytného území obtěžovaných hlukem a
rušených hlukem ve spánku ze silniční dopravy, stejně jako zvýšené riziko
kardiovaskulárních onemocnění, není zanedbatelné, nicméně se nevymyká běžné akustické
situaci obytného území v městských sídlech.
Provozem záměru a po realizaci protihlukových opatření nedojde v chráněném venkovním
prostoru staveb u nejbližší obytné zástavby k významné změně v akustické situaci (změny se
pohybují v desetinách dB) a nelze tedy předpokládat zvýšení počtu obyvatel s pocity
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obtěžování v denní době a rušení hlukem z dopravy v noční době ani zvýšení rizika
kardiovaskulárních onemocnění vlivem hluku ze silničního provozu.
Je zde třeba znovu upozornit na to, že vztahy expozice a účinku byly odvozeny pro obtěžování
vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a jsou zprůměrňovány na celou populaci. Nemusí tedy
platit pro jednotlivce nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v daném případě u
obyvatel hodnocených rodinných domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku významně
modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem
ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových místností a dalšími faktory a
významně se lišit od vypočtených údajů.

5.

CELKOVÝ ZÁVĚR

Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny uvedené
nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované lokalitě, jsou
akceptovatelné pro posuzovaný záměr: Komerční zóna Cheb.
Z výsledků hodnocení vyplývá, že současná i výhledová zátěž dopravním hlukem může být
pro část obyvatel v posuzovaném územní příčinou obtěžování i mírného zvýšení rizika
kardiovaskulárních onemocnění. Realizací záměru včetně protihlukových opatření nedojde
v chráněném venkovním prostoru staveb u nejbližší obytné zástavby k takové změně
v akustické situaci, která by vyvolala zvýšení počtu obyvatel s pocity obtěžování nebo rušení
hlukem z dopravy a nelze předpokládat ani významně zvýšené riziko kardiovaskulárních
onemocnění vlivem hluku ze silničního provozu.
V celkovém souhrnu kvantitativních ukazatelů rizika hluku pro hodnocené soubory obyvatel
se proto předpokládaná změna hlukové expozice projeví jen částečně (jedná se o soubor
obyvatel, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak
individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem ke
zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových místností a dalšími faktory a
významně se může lišit od vypočtených údajů).
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro
oxid dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, benzen a PAU zastoupené
benzo(a)pyrenem. Na základě výpočtů z rozptylové studie lze i přes uvedené nejistoty
konstatovat, že imisní příspěvky hodnocených škodlivin jsou z hlediska zdravotních rizik
zanedbatelné.
Na základě odhadu zdravotních rizik chemických látek v ovzduší a hluku je možné
konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové
hodnoty na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené
škodliviny a hluk v důsledku realizace záměru „Komerční zóna Cheb“ předpokládat
významně zvýšené riziko zdravotních účinků.
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1 ÚVOD
V Chebu, severně od stávající zástavby, v území mezi D6, ul. Ke Skalce a silnicí II/214 je záměr na zástavbu
rozvojového území – skladové a výrobní haly.

Cíle
Studie má za cíl prověření dopadu provozu hal na světelně řízenou křižovatku Ašská (II/214) x Ke Skalce
(III/21320) x Dvořákova.

Použité podklady
[1]

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ed. 2, 2013

[2]

ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. 2006, změna Z1 2010.

[3]

TP 189. Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. 2.vydání. Plzeň: EDIP, 2012

[4]

TP 225. Prognóza intenzit automobilové dopravy. 2. vydání. Liberec: EDIP, 2012.

[5]

TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, EDIP, 2011.

[6]

Martolos, J. a kol. Metody prognózy intenzit generované dopravy, 1. vydání, Plzeň, EDIP, 2013

[7]

Křižovatka II/214 – III/21320, dopravně inženýrské posouzení, SUDOP Praha

[8]

Pracovní podklady objednatele
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2 SOUČASNÝ STAV
2.1

ŠIRŠÍ VZTAHY

Záměr se nachází severně od stávající zástavby, v území mezi D6, ul. Ke Skalce a silnicí II/214.

rozvojové
území

Obrázek 1: Širší vztahy (mapy.cz)
Území je plánováno napojit do ulice Ke Skalce.
Světelně řízená křižovatka Ašská (II/214) x Ke Skalce (III/21320) x Dvořákova je průsečná křižovatka
s řadicími pruhy osazená světelnou signalizací. Situace křižovatky je zřejmá z obrázku 2.

Obrázek 2: Křižovatka, ortofotomapa (mapy.cz)
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2.2

INTENZITA DOPRAVY

Intenzita dopravy na křižovatce byla převzata z podkladu [7]. V této studii jsou uvedeny podrobné výsledky
průzkumu intenzit křižovatkových pohybů.
Pro účely kapacitního posouzení byla identifikována špičková období – dopolední a odpolední:
✓
✓

7:15 – 8:15 h (součet intenzit na vjezdech do křižovatky 1 196 voz/h),
15:15 – 16:15 h (1 579 voz/h).

Kartogramy intenzit dopravy jsou uvedeny v Příloze 1.

2.3

POSOUZENÍ KAPACITY KŘIŽOVATKY

Kapacitní posouzení křižovatky je provedeno v souladu s ČSN 73 6102. Světelně křižovatka byla posouzena
metodou podle TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, a to pomocí software EDIP-EL
online.
Signální plán byl převzatý záznamem skutečných délek zelených za provozu na křižovatce. Byl uvažován
pevný signální plán, viz Příloha 3.
Pozn. Na křižovatce byla zjištěna měřením délka cyklu tC = 51 s. Jedná se patrně o dynamické řízení, základní délka
cyklu bude tC = 50 s.

Rozhodujícím kritériem výkonnosti křižovatky je úroveň kvality dopravy (ÚKD). Ta by na místních
komunikacích neměla překročit stupeň E, na silnici II. a III. třídy pak stupeň D.
Protokol posouzení je uveden v Příloze 4.
Z posouzení vyplývá:
✓

Křižovatka kapacitně vyhovuje na současné intenzity dopravy během ranní i odpolední špičky.

✓

Úroveň kvality dopravy je na stupni B (západní vjezd silnice III/21320).
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3 PROGNÓZA INTENZIT DOPRAVY
3.1

METODIKA PROGNÓZY

Kapacitu křižovatek je nutno posoudit na výhledovou hodinovou intenzitu dopravy. Ta je definována pro
komunikace v extravilánu a pro průtahy silnic I. třídy (viz ČSN 73 6110) jako výhledová intenzita padesátirázové intenzit\y dopravy.
Výhledové období je podle ČSN 73 6102 období 20 let od uvedení do provozu, tj. v našem případě pravděpodobně rok 2038.
Prognóza intenzit zohledňuje:
✓

změnu organizace dopravy – zde neuvažujeme (vliv obchvatu D6 není pro tento časový horizont
uvažován),

✓

prostý nárůst intenzit vlivem zvýšené motorizace a proběhů vozidel,

✓

nárůst intenzit vlivem realizace investičního záměru.

Nárůst intenzit vlivem zvýšené motorizace a proběhů vozidel intenzity byl stanoven přepočtem intenzit
dopravy 2017 dle [4] pomocí přepočtových koeficientů růstu:
✓

kOA (2017-2038) = 1,43,

✓

kNA (2017-2038) = 1,12.

Podle metodiky [6] se na vjezdu do rozvojového území nárůst dopravy nepředpokládá.

3.2

ODHAD OBJEMU GENEROVANÉ DOPRAVY

Záměrem investora je vybudování hal pro sklady a výrobu.

Obr. 3: Záměr výstavby (zdroj: objednatel)
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Parametry objektu:
✓

plocha hal

✓

počet parkovacích míst:

43.326 m2
314

Pro stanovení nárůstu intenzit vyvolaných novou výstavbou je k dispozici metodika [6]. Prognóza přitížení
vychází z předpokládané funkční náplně, velikosti plochy, velikosti parkoviště a urbanistických podmínek.
Prognóza odpovídá údajům objednatele. Na základě vstupních údajů předpokládáme:
314 osobních automobilů ve špičkové hodině (=počet parkovacích míst pro osobní automobily v
areálu)
✓ 16 nákladních automobilů (nákladních souprav) ve špičkové hodině
v jednom směru.
✓

Napojení areálu je novým vjezdem do ulice Ke Skalce (cca 80 m od posuzované křižovatky).
Rozdělení dopravy se předpokládá:
✓ 45% (141) OA a 70% (11) NS ve směru II/214 – směr D6,
✓ 10% (32) OA a 0% (0) NA ve směru ul. Dvořákova,
✓ 45% (141) OA a 30% (5) NS ve směru II/214 – směr Cheb.
Výhledová intenzita dopravy je dána součtem intenzity z běžného provozu a dopravy generované areálem,
viz Příloha 2.
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4 KAPACITNÍ POSOUZENÍ - VÝHLED
Pro výhledové zatížení byl upraven signální plán tak, aby lépe odpovídal výhledovým intenzitám dopravy
viz Příloha 5.
Pozn. Signální plán je vhodné dále upravit v dalších stupních projektové dokumentace (délka cyklu, dynamické řízení
apod.).

Bylo provedeno posouzení výkonnosti (kapacity) světelně řízené křižovatky na výhledové intenzity dopravy
roku 2038 včetně přitížení areálem.
Protokol posouzení je v Příloze 6.
Z posouzení vyplývá:
✓

Křižovatka kapacitně vyhovuje na výhledové intenzity dopravy během ranní i odpolední špičky
(2038 a přitížení dopravou generovanou areálem).

✓

Úroveň kvality dopravy je na stupni B (západní vjezd silnice III/21320 a jižní vjezd silnice II/214).

Posouzení vzdutí
Z kapacitního posouzení vyplývá, že délka fronty na rameni Ke Skalce bude v jednotlivých řadicích pruzích:
✓
✓

levý –
12 m
pravý + přímý – 21 m.

Vzhledem k délce pruhů toto vzdutí nebude zasahovat do vedlejší křižovatky – napojení areálu – viz
obrázek 4.
Délka řadicího pruhu pro levé odbočení je 35 m, což je dostatečná vzdálenost pro zastavení
dvou návěsových souprav (návěsová souprava – kamion má délku max. 16,5 m). Běžné vzdutí
bude kratší, výpočtem vyšlo 12m.
Délka pruhu pro směr přímo + vpravo je také dostatečná – 67 m, běžné vzdutí určené
výpočtem je 21 m.

Obr. 4: Záměr výstavby, detail (zdroj: objednatel)

Kapacitní posouzení bylo provedeno pro případ pevného signálního plánu, kdy délky zelených signálů
zůstávají stejné. Pro případ ojedinělých situací, kdy by mohlo dojít k delším vzdutí fronty vozidel na rameni
Ke Skalce, lze uvažovat o řízení SSZ pomocí dynamického řízení, které reaguje na aktuální poptávku dopravy
na jednotlivých ramenech křižovatky. Toto opatření by rovněž zvýšilo kapacitu křižovatky.
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5 PROJEDNÁNÍ
Návrh byl písemně projednán se zástupci:
✓

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Ing. Martin Černík,
vedoucí oddělení silniční správy pro oblast západ

✓

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, dopravní ínspektorát – por. Tlačil

Vyjádření jsou v Příloze 7.
Vyjádření Krajské SÚS je kladné.
Vyjádření Policie – upozorňuje na plánovaný zákaz vjezdu nákladních vozidel do města Cheb a z toho
vyplývající skutečnost, že nákladní vozidla z plánovaného záměru budou (všechna) na křižovatce odbočovat
doleva a pokračovat na silnici I/6. A doporučuje posun vjezdu ze zóny.
Proto byla prověřena ještě varianta, kdy veškeré intenzity nákladní dopravy jsou ze zóny v křižovatce
vedeny vlevo a na silnici I/6.
Výpočet je doložen v příloze 6a.
Z přílohy vyplývá, že ani v tomto případě nebude docházet k takovému vzdutí vozidel, které
by zasahovalo až do křižovatky napojující vjezd.
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7 ZÁVĚRY
1. Průsečná světelně řízená křižovatka Ašská (II/214) x Ke Skalce (III/21320) x Dvořákova je v současné
době zatížena v odpolední špičce cca 1.600 voz/h (součet intenzit na vjezdech).
2. Křižovatka na současné intenzity dopravy kapacitně vyhovuje, úroveň kvality dopravy je na stupni B
(západní vjezd silnice III/21320).
3. Výhledové intenzity zatíží křižovatku v odpolední špičce na cca 2.900 voz/h. Při těchto intenzitách
křižovatka rovněž kapacitně vyhovuje, úroveň kvality dopravy je na stupni B (západní vjezd silnice
III/21320 a jižní vjezd silnice II/214).
4. Křižovatka má dostatečnou kapacitu, aby mohla být zatížena přírůstkem dopravy ze skladových
a výrobních hal.
5. Vzdutí z křižovatky na ulice Ke Skalce nezasahuje do křižovatky napojující rozvojové
území. Délka levého odbočovacího pruhu je dostatečná pro zastavení dvou nákladních
souprav.
6. Předchozí bod platí i pro případ zákazu vjezdu nákladních vozidel do města Cheb a vedení
veškeré nákladní dopravy ze zóny směrem na silnici I/6 (viz vyjádření Policie ČR).

V Plzni, září 2017

8 PŘÍLOHY
1.

KARTOGRAMY INTENZIT DOPRAVY

– STAV 2017

2.

KARTOGRAMY INTENZIT DOPRAVY

– VÝHLED 2038

3.

SIGNÁLNÍ PLÁN – STAV 2017

4.

PROTOKOL KAPACITNÍHO VÝPOČTU – STAV 2017

5.

SIGNÁLNÍ PLÁN – VÝHLED 2038

6.
6A

PROTOKOL KAPACITNÍHO VÝPOČTU – VÝHLED 2038
PROTOKOL KAPACITNÍHO VÝPOČTU – VÝHLED 2038 – ZÁKAZ NS SMĚR CHEB

7.

DOKLADY Z PROJEDNÁNÍ
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KARTOGRAMY INTENZIT DOPRAVY – STAV 2017

Dopolední špičkové období 7:15 – 8:15, [voz/h]

Odpolední špičkové období 15:15 – 16:15, [voz/h]

_PŘÍLOHA 1_
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KARTOGRAMY INTENZIT DOPRAVY – VÝHLED 2038

Dopolední špičkové období 7:15 – 8:15, [voz/h]

Odpolední špičkové období 15:15 – 16:15, [voz/h]

_PŘÍLOHA 2_
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SIGNÁLNÍ PLÁN – STAV 2017

_PŘÍLOHA 3_
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PROTOKOL KAPACITNÍHO POSOUZENÍ – STAV 2017

_PŘÍLOHA 4_
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SIGNÁLNÍ PLÁN – VÝHLED 2038

_PŘÍLOHA 5_
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PROTOKOL KAPACITNÍHO POSOUZENÍ – VÝHLED 2038

_PŘÍLOHA 6_
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PROTOKOL KAPACITNÍHO POSOUZENÍ – VÝHLED 2038 – ZÁKAZ NS SMĚREM CHEB

_PŘÍLOHA 6A_
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DOKLADY Z PROJEDNÁNÍ
From: Ing. Černík Martin [mailto:Cernik.Martin@ksusk.cz]
Sent: Friday, September 8, 2017 7:38 AM
To: martolos@edip.cz
Cc: Markusová Jitka <Markusova.Jitka@ksusk.cz>
Subject: FW: Cheb, Zlatý Vrch, napojení rozvojové zóny

Dobrý den pane Martolos,

po prostudování podkladových dokumentů sděluji, že jedna z podmínek /prověření mezikřižovatkových vzdáleností a
kapacity křižovtaky/ pro umístění sjezdu je splněna doložením Vámi zpracovaného elaborátu. Tento návrh musí být
posouzen a odsouhlasen příslušným orgánem Police ČR. Zároveň doplňuji, že musí být dořešen přístup pěších do areálu
v návaznosti na umístění zastávek MHD Cheb, a to včetně přechodu či místa pro přecházení přes silnici III/21320.
Zároveň musí být dořešeno odstranění všech stávajících sjezdů vč. řešení odvodnění, dále musí být definován rozsah
kácení vzrostlé zeleně na pozemcích KSÚS KK a rozsah opravy krytu a konstrukce silnice III/21320. Tyto záležitosti by
měly být řešeny v navazující dokumentaci pro územní případně stavební řízení. Děkuji

S pozdravem

Ing. Martin Černík

vedoucí oddělení silniční správy pro oblast západ
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov
mob. 601 592 286
e-mail: cernik.martin@ksusk.cz
www.ksusk.cz
From: Jan Martolos [mailto:martolos@edip.cz]
Sent: Monday, August 21, 2017 10:51 AM
To: Ing. Černík Martin; dicheb@seznam.cz
Cc: Jan Janda
Subject: Cheb, Zlatý Vrch, napojení rozvojové zóny

Dobrý den,
na základě vašich předběžných vyjádření jsme pro investora zóny v Chebu, Zlatý Vrch zpracovali dopravně inženýrské
posouzení kapacity napojení zóny na silniční síť a průkaz dostatečné kapacity světelně řízené křižovatky.
Posouzení vám zasílám a žádám o vaše vyjádření.
Děkuji, hezký den

Martolos
Ing. Jan Martolos
EDIP s.r.o.
Tel. 377 224 667
www.edip.cz

_PŘÍLOHA 7_
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Příloha č.12

Souhlas k trvalému odnětí ZPF.

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

Doručenka datové zprávy
Předmět: Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu pro záměr „Komerční zóna Cheb“
ID zprávy: 696469763
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 29. 7. 2019 v 10:49:58
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 10000 Praha 10, CZ
9gsaax4
Orgán veřejné moci
Spisová aplikace

Adresát: IRO-INVEST, a.s., Pod dálnicí 469/12, 14000 Praha 4, CZ
ID schránky: zv7ek64
Typ schránky: Právnická osoba
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:
Zakázáno doručení fikcí:

Nezadáno
MZP/2019/530/149
ZN/MZP/2019/530/98
KK/345/ZZ/19 / KK-7024/19
Nezadáno
Nezadáno
Ne
Ne

Události zprávy:
26. 7. 2019 v 09:00:03 EV0: Datová zpráva byla podána.
26. 7. 2019 v 09:00:03 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
29. 7. 2019 v 10:49:58 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Odbor výkonu státní správy IV
Školní 5335
430 01 Chomutov

Chomutov dne 22. července 2019
Č. j.: MZP/2019/530/149
Sp. zn.: ENV/2019/82104
Vyřizuje: Votoček Miroslav
Tel.: 267 123 414
E-mail: miroslav.votocek@mzp.cz

IRO-INVEST, a.s.
Pod Dálnicí 469/12
140 00 Praha 4 - Michle

Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
pro záměr „Komerční zóna Cheb“
Společnost IRO-INVEST, a.s., se sídlem Pod Dálnicí 469/12, 140 00 Praha 4 - Michle,
IČO: 26210584, požádala o souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle
§ 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro záměr
„Komerční zóna Cheb“.
Celková plocha navrhovaného záboru zemědělské půdy činí 10,2974 ha. Záměrem dotčené
zemědělské pozemky mají charakter „orná půda“, nachází se v k. ú. Cheb. Plocha je řazena
do III. a IV. třídy ochrany. Dotčené pozemky se nachází ve vlastnictví žadatele - společnosti
IRO-INVEST, a.s. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, příslušné dle § 17 písm. d)
zákona, po posouzení spisové a výkresové části dokumentace, s přihlédnutím ke stanoviskům
orgánů ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Karlovarského kraje a Městského
úřadu Cheb, na základě ust. § 149 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uděluje dle § 9 odst. 8 zákona
souhlas
k trvalému odnětí 10,2974 ha zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr
„Komerční zóna Cheb“, v katastrálním území Cheb, na parcelách nebo jejich částech:
Parcela
č.
722/4
752/1

Katastrální území
Cheb
Cheb

Druh
pozemku
Orná půda
Orná půda

BPEJ
5.47.10
5.47.02
5.47.10
5.47.12

Zábor v m²
12732
2395
87504
343

Záměr bude realizován v souladu s předloženou projektovou dokumentací a grafickými
podklady. Předložená projektová dokumentace ve stupni DÚR (zpracovaná spol. DAG projektová
kancelář, spol. s r.o. z 04/2019), opatřená razítkem ministerstva, bude uložena u orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Cheb s kompletním spisovým
materiálem.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
www.mzp.cz
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
1/4

Č. J.:MZP/2019/530/149

K zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, ve smyslu § 8 a § 9 zákona,
se žadateli a investoru stavby stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Nejméně šest měsíců před zahájením stavby oznámí všem případným uživatelům půdy
termín vstupu na pozemky. Hranice trvalého odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
budou v terénu viditelně označeny.
2. Investor učiní taková opatření, aby v průběhu výstavby nedošlo ke kontaminaci okolních
zemědělských pozemků. Dále pak zabezpečí, aby prováděním stavby a jejím užíváním
nedocházelo k narušení hydrologických a odtokových poměrů na okolní zemědělské půdě.
3. V případě likvidace nebo porušení přístupových cest na okolní zemědělské pozemky
v důsledku provádění nebo užívání stavby, zajistí investor na svůj náklad jejich opravu,
případně adekvátní náhradní přístup.
4. Stávající odvodňovací systém bude na hranici dotčeného území ukončen a zaslepen tak, aby
zůstala zachována plná funkčnost zbylé části na okolních zemědělských pozemcích.
5. Před zahájením stavebních prací záměru „Komerční zóna Cheb“ bude provedena oddělená
skrývka kulturních vrstev půdy v plné mocnosti z celé plochy záboru. Podle předložené
bilance vycházející ze zpracovaného pedologického průzkumu je mocnost ornice v průměru
cca 0,25 m. Celkové množství ornice z celé plochy záboru tedy bude cca 25 744 m3. Při
samotné reálné skrývce bude respektována skutečná mocnost horizontu.
6. Část skryté ornice o objemu cca 4 643 m3 bude deponována na nezastavěné části parcely
č. 722/4 a 752/1 v k. ú. Cheb, dle zákresu obsaženého v žádosti, a následně bude využita
pro ozelenění ploch areálu. Zbývající část skryté ornice o objemu cca 21 101 m3 bude
odvezena a deponována na parcelách č. 24/22 a 24/27 v k. ú. Vrbová, dle přiloženého
zákresu, a následně využita na rekultivaci pískovny Vrbová, která je provozována spol.
ZAPA Beton, a.s.
7. Po dobu deponování budou veškeré deponie zabezpečeny před znehodnocením příp. zcizením
a bude zabezpečeno jejich pravidelné odplevelování.
8. O činnostech souvisejících se skrývkou, ornice, jejím přemístěním a deponováním bude
v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, veden pracovní deník, v němž budou
uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení úplnosti, správnosti a účelnosti
nakládání s touto kulturní vrstvou půdy po celou dobu výstavby.
9. Investor oznámí příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu - Městskému
úřadu Cheb termín vstupu na pozemky, termín zahájení skrývky ornice a celkovou dobu
realizace záměru. K předloženému oznámení připojí výpočet odvodu za trvalé odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Dále předloží pravomocné rozhodnutí
příslušného stavebního úřadu vydaného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků, jehož nedílnou součástí
budou podmínky tohoto souhlasu.
10. Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na shora uvedených parcelách bude
předepsán odvod podle § 11 odst. 2 zákona samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF
Městského úřadu Cheb. Konkrétní výše částky za trvalé odnětí půdy ze ZPF bude stanovena
dle přílohy zákona. Podle předloženého výpočtu odvodů činí orientační celková výsledná
částka odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 24 460 725,- Kč.
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Odůvodnění
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV (dále jen „ministerstvo“)
obdrželo prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 31. 01. 2019 žádost
společnosti IRO-INVEST, a.s., se sídlem Pod Dálnicí 469/12, 140 00 Praha 4 - Michle,
IČO: 26210584, která požádala o udělení souhlasu k trvalému odnětí 10,2974 ha půdy
ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona pro realizaci záměru „Komerční zóna Cheb“.
Spolu s žádostí byla ministerstvu předložena postupující kladná stanoviska orgánů ochrany
zemědělského půdního fondu a to: Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru životního
prostředí a zemědělství, č. j. KK/345/ZZ/19 KK-7024/19 ze dne 28. 01. 2019 a Městského
úřadu Cheb, odboru stavebního a životního prostředí, č. j.: MUCH 59302/2017 ze dne 19. 07.
2017. Dotčené pozemky jsou dle předloženého výpisu z katastru nemovitostí ve vlastnictví
žadatele.
Žádost byla v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona podána u obecního úřadu příslušné obce
s rozšířenou působností – tj. u Městského úřadu Cheb. Ten ji dne 19.07.2017 postoupil
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Následně
po doplnění žádosti byla dne 31.01.2019 tato žádost, v souladu se zákonem, postoupena
ministerstvu.
Dne 04. 04. 2019 bylo, z důvodu chybějících podkladů stanovených v § 9 odst. 6 zákona,
ministerstvem vyžádáno doplnění obdržené žádosti, které příslušný úřad obdržel dne
08. 07. 2019.
Záměr je řešen v souladu s projektovou dokumentací „Komerční zóna Cheb“ zpracovanou
ve stupni DÚR (zpracovaná spol. DAG projektová kancelář, spol. s r.o. v 04/2019), jejíž část,
opatřená razítkem ministerstva, bude spolu s kompletním spisovým materiálem uložena
u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Cheb, odboru stavebního
a životního prostředí.
Odnímané pozemky jsou dle katastru nemovitostí v druhu orná půda. Odnímaná plocha je
na půdách zařazených do III. (BPEJ 5.47.02 a 5.47.10) a IV. třídy ochrany (BPEJ 5.47.12).
Dotčené pozemky se nachází ve vlastnictví žadatele.
Záměr je dle vyjádření Městského úřadu Cheb, odboru stavebního a životního prostředí
vydaného pod č.j.: 76582/2017/Oca dne 14. 09. 2017 v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací, která byla ve fázi přípravy projednána a schválena orgánem ochrany ZPF.
Mocnost kulturních vrstev půdy v bilanci skrývky byla stanovena na základě závěrů
pedologického průzkumu zpracovaného spol. Agroplan spol. s r.o. Podle předložené bilance
vycházející z tohoto průzkumu je mocnost ornice v průměru cca 0,25 m. Celkové množství
ornice z celé plochy záboru tedy bude cca 25 744 m3. Při samotné reálné skrývce však bude
nezbytné respektovat skutečnou mocnost horizontu.
Část skryté ornice o objemu cca 4 643 m3 bude deponována na nezastavěné části parcely
č. 722/4 a 752/1 v k. ú. Cheb, dle přiloženého zákresu, a následně bude využita pro ozelenění
ploch areálu. Zbývající část skryté ornice o objemu cca 21 101 m3 bude odvezena a deponována
na parcelách č. 24/22 a 24/27 v k. ú. Vrbová, dle přiloženého zákresu, a následně využita
na rekultivaci pískovny Vrbová, která je provozována spol. ZAPA Beton, a.s. Ministerstvu bylo
doloženo souhlasné stanovisko ze dne 06. 08. 2017 o převzetí a využití uvedeného množství
ornice spol. ZAPA Beton, a.s.
Dle provedeného pedologického průzkumu a prověřených dostupných archivních podkladů bylo
zjištěno, že na dotčených pozemcích nebyly v minulosti realizovány investice do půdy za účelem
zlepšení její úrodnosti, jejichž funkčnost na ostatních zemědělských plochách by mohla být
realizací záměru omezena. Stávající odvodňovací systém bude na hranici dotčeného území
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ukončen a zaslepen tak, aby zůstala zachována plná funkčnost zbylé části systému na okolních
zemědělských pozemcích.
Po posouzení a kontrole uvedené žádosti a přiložených podkladů, a s přihlédnutím k výše
uvedeným stanoviskům orgánů ochrany zemědělského půdního fondu ministerstvo konstatuje,
že odnětím navrhované plochy nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu,
neboť je odnímána souvislá plocha, která byla pro daný účel posouzena jako nezbytná,
v souladu s ustanovením § 4 zákona, a na základě výše uvedeného ministerstvo v dané věci
vydalo souhlas, tak jak je uvedeno shora.
Poučení
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 správního řádu, jako podklad pro vydání
rozhodnutí v navazujícím řízení.
Tento souhlas nabude účinnosti pouze za předpokladu, že se stane závaznou součástí rozhodnutí
vydaných podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Investor nebo jeho právní nástupce je povinen plnit
podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude účinnosti.
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu
s ustanovením § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
je toto závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí
vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.

Ing. Jaroslav VACEK
Ředitel odboru výkonu státní správy IV
podepsáno elektronicky

Obdrží:
1. Adresát
2. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20
Cheb (+ spis k dalšímu využití a uložení)
3. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06
Karlovy Vary
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Příloha č.13

Stanovisko orgánu ochrany přírody.

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

RNDr. Jaroslav Růžička
Arbesova 1014/10
Karlovy Vary, Stará Role
360 17 Karlovy Vary 17

Váš dopis značka // ze dne

16-12-2019

Naše značka

Vyřizuje / linka

KK/5678/ZZ/19

Chochel/594

Karlovy Vary

16-12-2019

Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro záměr „Komerční zóna
Cheb“
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4
písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
po posouzení záměru „Komerční zóna Cheb“, žadatel RNDr. Jaroslav Růžička, Arbesova 1014/10,
Karlovy Vary, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17, doručeného dne 16. 12. 2019, vydává v souladu s
ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:
záměr „Komerční zóna Cheb“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.
Odůvodnění:
Předmětem záměru je budování komerční zóny, resp. objektů zázemí internetového obchodu
s logistickými, zákaznickými a servisními funkcemi včetně parkovacích ploch na severním okraji
intravilánu města Chebu. Vliv na přírodní prvky a části soustavy Natura 2000 je, vzhledem k umístění
zcela mimo chráněná území, vyloučen.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Příloha č.14

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace.

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Č.j:
Spis. zn.:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

MUCH 76582/2017/Oca
KSÚ 7496/2017
Ing. Miroslava Ocásková
ocaskova@cheb.cz
354440145

Cheb, dne: 14.9.2017

Adresát:
IRO-INVEST, a.s. (IČO - 26210584), Pod dálnicí 12/469, 140 00 Praha 4

Vyjádření z hlediska souladu záměru s územně plánovací dokumentací.
Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Cheb obdržel dne 28.8.2017 Vaši žádost o vyjádření k souladu záměru
s územně plánovací dokumentací a jako úřad územního plánování podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k Vaší žádosti sděluje:
Jedná se o záměr Komerční zóna Cheb umístěný na p.p.č. 772/4 a 725/1 v k.ú. Cheb, obec Cheb.
Jedná se o projekt obchodního areálu zaměřeného na retail (maloobchod) e-kommerce, skládajícího se
z prodejních, výstavních, expedičních, administrativních a příslušných skladových ploch. Celková plocha území je
99 662 m2, plocha budov bude 43 326 m2 (43,47% celkové plochy), zpevněné plochy budou 33 200 m2 (33,31%
celkové plochy), zeleň bude 23 137 m2 (23,21% celkové plochy). Výška budov A, B, C, D bude 12,9 m, výška
budovy E a administrativní budovy bude 7 m.
Vlastníkem dotčených pozemků je IRO-INVEST, a.s., Pod dálnicí 469/12, 14000 Praha - Michle.
Uvedený záměr se podle Územního plánu Cheb nachází v ploše OK - občanské vybavení - komerční zařízení
plošně rozsáhlá s hlavním využitím pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, věda a výzkum,
administrativu.
Maximální velikost budovy: 20 000 m2
Koeficient minimální zeleně stavebního pozemku PZ: 10%
Výška zástavby: 1-3 NP nebo halová stavba max. výšky 14 m.
Z hlediska funkčního využití výše uvedený záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
Při přípravě záměru bude nutné řešit území komplexně ve vztahu k možné hlukové zátěži vůči stávající bytové
zástavbě spolu s dopravním napojením území.
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení stavby
podle příslušných předpisů.
Územní plán Cheb nabyl účinnosti dne 23. 9. 2014 a pro Vaši informaci sdělujeme, že jeho dokumentace je
k nahlédnutí na odboru stavebním a životního prostředí MěÚ Cheb a na webové stránce města Chebu pod
odkazem: Územní plán.

otisk razítka

Ing. Jaroslav Šinka v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
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Příloha č.15

Posouzení vlivu na krajinný ráz.

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

Komerční zóna Cheb

Posouzení vlivu záměru
na krajinný ráz

IRO-INVEST a.s.
Pod Dálnicí 469/12
140 00 Praha 4 – Michle

Zpracovatel:
RNDr. Jaroslav Růžička - ENVIKV
Arbesova 1014/10, 360 17 Karlovy Vary
Listopad 2019
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POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ
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KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

1
1.1

VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ (DOTČENÝ KRAJINNÝ
PROSTOR)
Popis navrhovaného záměru

Zájmové území se nachází v západní části České republiky, v Karlovarském kraji.
Zájmové území se nachází v katastrálním území Cheb. Území stavby se rozkládá na dvou parcelách,
p.p.č. 752/1 a 722/4 ve vlastnictví firmy IRO-INVEST, a.s., Praha.
Celý areál je navržen jako komerční centrum s internetovými obchody a nákupním centrem pro
jednoho nebo více nájemců.
Druh prodejního zboží bude specifikován v dalším stupni PD, ale jedná se o spotřební zboží
objednávané a prodávané přes internet. Kapacita expedičních a prodejních prostor je dána
obestavěným respektivě využitelným prostorem jednotlivých halových objektů.
Manipulace s materiálem bude řešena na základě provozních směrnic jednotlivých uživatelů objektů.
Rovněž systém skladování bude přizpůsoben požadavkům jednotlivých nájemců a uživatelům objektů.
Vnější dopravní řešení a zásobování jednotlivých objektů bude převážně malými nákladními auty do
3,5 t, nákladními auty do 7,5 t, osobními auty užitkovými nebo dodávkovými.
Internetové obchody jsou jednou z forem maloobchodních prodejen, jak ve svém stanovisku uvádí
Česká obchodní inspekce.
Je zde sloučena funkce distribuční s dalšími funkcemi, které jsou zákazníky očekávány –záruční servis, možnost
vidět zboží na vlastní oči před uskutečněním obchodu a podobně.
Prodej zahrnuje nejen samotné objednání zboží zákazníkem, ale také jeho výdej (formou vyskladnění
a odeslání poštou, nebo přímým odběrem zákazníka).
Fakticky činnost internetových obchodů představuje prodej typu „B2C“, tedy obchodník zákazníkovi.
V halách je uloženo zboží pro prodej přes internet. Jsou zde prostory pro balení a přípravu expedice
zboží.
V prodejních halách je uloženo zboží vybrané zákazníkem přes internet a v prodejní hale je zajištěn
jeho přímý, osobní, odběr.
V halách internetových obchodů musí být část administrativní, ve které jsou řešeny objed- návky,
reklama a servis prodávaného zboží, spolu s šatnami a hygienickým zařízením zaměstnanců.
Vestavby jsou přístupné přímo z venkovního prostoru. Zákazník musí mít možnost i osobního odběru,
reklamace a servisu.
Zásobování hal do zázemí prodejen je nákladní dopravou ze snížené úrovně přístupových dvorců pomocí
vyrovnávacích můstků (ramp) a vertikálně výsuvnými vraty.
Nákupní centra jsou velkoplošné objekty, využívané k maloobchodnímu prodeji. Prodej zahrnuje přímý výběr
a zároveň i odběr zboží zákazníkem.
Prodejní haly jsou dispozičně navrženy k prodeji a distribuci různých komodit podle potřeb nájemců.
V každé hale jsou situovány dvoupodlažní zděné vestavby kanceláří, šaten a hygienického zařízen zaměstnanců.
Vestavby jsou přístupné přímo z venkovního prostoru.
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Prodejní prostory jsou přístupné pro zákazníky z komunikační sítě nákupního areálu. Zákazník musí mít
možnost i reklamace a servisu.
Zásobování hal je navrženo do zázemí prodejny. Prodejní hala bude zásobována menšími a středně
velkými nákladními auty.
Pro provoz areálu není uvažováno s potřebou vstupních surovin ani s produkcí průmyslových odpadů.
Navrhované kapacity stavby
-

Plocha staveniště
Zastavěná plocha budov a komunikací
Zeleň

2

102 974 m
2
74 669 m
2
28 305 m

Počty pracovníků celkem

-

100 %
72,51 %
27,49 %

430

Objekty

Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
2
3
m
m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SO-01 Hala A
12 912
171 730
SO-02 Hala B

19 993

265 907

SO-03 Hala C

6 524

86 770

SO-04 Hala D

1 539

20 469

SO-05 Hala E

1 237

16 453

SO-06 Administrativa

586

4 688

SO-07 Strojovna a zásobník vody SHZ

156

1 438

Vnitroareálové komunikace
a parkoviště

31 722

Počet pracovníků
Počty zaměstnanců:
hala A:
provoz
administrativa

1. směna
30
27

2. směna
30
2

celkem
60
29

celkem

57

32

89

Hala B
hala B1:
provoz
administrativa

1. směna
35
20

2. směna
35
4

celkem
70
24

celkem

55

39

94

hala B2:
provoz
administrativa

1. směna
35
20

2. směna
35
4

celkem
70
24

celkem

55

39

94
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hala C
hala C1:
provoz
administrativa

1. směna
8
6

2. směna
7
3

celkem
15
9

celkem

14

10

24

hala C2:
provoz
administrativa

1. směna
8
6

2. směna
7
3

celkem
15
9

celkem

14

10

24

hala D:
provoz
administrativa

1. směna
10
8

2. směna
5
-

celkem
15
8

celkem

18

5

23

hala E:
provoz
administrativa
celkem

1. směna
4
8
12

2. směna
4
4

celkem
8
8
16

Administrativní budova:
celkem
administrativa

1. směna
77

2. směna
-

Celkem

77
441 osob

Členění stavby
STAVEBNÍ OBJEKTY
SO-01 Hala A – internetový obchod
SO-02 Hala B – internetový obchod
SO-03 Hala C – internetový obchod
SO-04 Hala D – internetový obchod
SO-05 Hala E – Prodejna potravin
SO-06 Administrativní budova
SO-07 Strojovna a zásobník vody SHZ
SO-08 Oplocení
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
IO-21 Příprava území a HTÚ
IO-22 Komunikace, manipulační plochy, parkoviště a opěrné zdi
IO-23 Venkovní vodovod
IO-24 Požární vodovod
IO-25 Kanalizace splašková
IO-26 Kanalizace dešťová
IO-27 Retenční nádrž
IO-28 Odtok z retenční nádrže
IO-29 Kanalizace olejová a gravitační odlučovač
IO-30 Přípojka STL plynovodu
IO-32 Rozvody STL plynovodu
IO-33 Přípojka VN
IO-34 Trafostanice
IO-35 Rozvody NN
IO-36 Přípojka telefonu a slaboproudé rozvody
IO-37 Přeložka vedení ČEZ Distribuce
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IO-38
IO-39
IO-40
IO-41

Přeložka vedení Cetin
Přeložka zatrubnění Střížovského potoka
Venkovní osvětlení
Konečné terénní a sadové úpravy

1.2

Možné vlivy záměru na krajinný ráz

Stavba je v souladu s územním plánem – plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně
rozsáhlá, hlavní využití obchodní prodej, podmíněně přípustné vybavení: obchodní prodej do 20 000
2
m prodejní plochy .
Jednotlivé haly budou sloužit jako internetové obchody převážně pro maloobchodní i velkoobchodní
síť – obslužné velkoobchody pro podnikatele samoobslužné ( C&C), regálové velkoobchody pro
podnikatele a spotřebitele, prodejny s přímou distribucí k zákazníkovi (e-shopy, DHL), jako prodejny
pro konečné spotřebitele typu discontu.
Hala E je pak uvažována jako prodejna potravin. Jednotlivé haly doplní v komerční zóně
administrativní budova.
Architektonické řešení hal vychází z funkcí objektů a je typickou utilitární architekturou, běžnou u
obdobných staveb a tvořenou kubickými hmotami. Všechny haly jsou konstrukčně i materiálově pojaty
jednotně a liší se pouze uspořádáním a umístěním vjezdů, nakládacích ramp a dispozic patrových či
přízemních vestaveb ve vazbě na předpokládané využití jednotlivých hal.
Opláštění hal je řešeno obvyklým způsobem jako kombinace lehkého vertikálně členěného pláště
z lehkých fasádních panelů a betonových konstrukcí, z kterých je tvořen sokl, parapety, nakládací
můstky a rampy apod. v přírodní barvě betonu. Průčelí staveb jsou nepravidelně členěná nakládacími
rampami a vraty pro kamiony se sekčními vraty.
Barevné řešení, dané možnostmi montovaného vertikálního pláště, bude řešeno dle požadavků a
standardů jednotlivých investorů či nájemců. Sokly objektů jsou předpokládány barevně jednotné
v barvě betonu, případně mohou být upraveny nátěry dle celkového barevného řešení každé haly.
Toto posouzení navrhuje barevné řešení takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území
(zelená či hnědozelená barva), toto posouzení rovněž navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev.
hydroponickou) zelení.
Dispoziční a provozní řešení jednotlivých stavebních objektů je dáno potřebami budoucích investorů,
nájemců a uživatelů.
V každé hale jsou situovány dvoupodlažní zděné vestavby kanceláří a hygienického zařízení.
Vestavby jsou přístupné přímo z venkovního prostoru. Dispozice administrativních budov je běžného
charakteru i standardního provozu.
Haly jsou řešeny jako jednopodlažní prodejní plochy s patrovými vestavbami administrativních a
provozních zázemí. Systém prodeje dle požadavků jednotlivých nájemců. Prodejní části jsou navrženy
jako výškové převážně regálové s možnou výškou do 10 m. Případné další členění hal na jednotlivé
části, např. dle sortimentu prodávaných výrobků, bude ponecháno na jednotlivých investorech.
Hala E je určena pro nízký regálový prodej.
Mechanizační prostředky budou dle potřeb jednotlivých nájemců - ruční vozíky, plošinové vozíky
čtyřkolové, přípravné vozíky ruční stohové a nakládací vozíky, rudle, vysokozdvižné a VNA vozíky.
Stavby nebudou obsahovat výrobní zařízení.
Navrhovaný záměr svým rozsahem může ovlivnit krajinný ráz především pohledově s tím, že může
narušit harmonický ráz krajiny a to především ze vzdálenějších pohledově otevřených lokalit a z
dopravních staveb v blízkosti posuzovaného záměru. Výstavbou pravděpodobně dojde i k fyzickým
zásahům do charakteru krajiny, záměr je však budován na velkých blocích stávající zemědělské půdy,
v těsné blízkosti čtyřproudé silnice II/214 . Sluchové vjemy se dají předpokládat při výstavbě záměru a
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částečně i při provozu, čichové vjemy nelze předpokládat, jak prokazuje rozptylová studie i posouzení
vlivu záměru na veřejné zdraví.

1.3

Vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP)

Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové,
čichové a jiné. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP).
Vymezení dotčeného krajinného prostoru (místa nebo několika míst krajinného rázu) jakožto území
skutečně nebo potenciálně zasaženého vlivem navrhovaného záměru se vymezuje především pomocí
bariér očekávané viditelnosti stavby (terénní horizonty, okraje lesních porostů, hmoty nelesní zeleně,
horizonty a okraje zástavby) a pomocí okruhů předpokládaných vlivů (vizuálního, hlukového apod.).
Posuzovaný záměr leží v dotčeném krajinném prostoru Chebská pánev.

1.3.1

Vymezení DoKP vizuálními bariérami

DoKP je zpravidla vymezen vizuálními barierami, ale ve směrech, kde se od lokality navrhovaného
záměru otevírají delší výhledy do krajiny, je omezen okruhy potenciální viditelnosti. Jedná se o
vymezení horizontů terénu, lesních porostů nebo zástavby.

1.3.2 Stanovení okruhů potenciální viditelnosti
Prostor záměru je víceméně viditelný pouze ze silnice I/6 a to pouze v cca 500 m průběhu, nejvíce na
rozhraní I/6 a D6 v místech nadjezdu silnice II/214 a ze silnice II/214 v těsném kontaktu s
posuzovaným záměrem. V těchto místech /kromě mostu však výrazně působí dřevinná bariera.

2
2.1

HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU DANÉ OBLASTI A MÍSTA
Vymezení oblastí a míst krajinného rázu

Oblast krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou
odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od jiného celku ve všech
charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu); je vymezena hranicí,
kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik
Vizuální projevy se uplatňují uvnitř oblasti.
Místo krajinného rázu je část krajiny relativně homogenní z hlediska přírodních, kulturních a
historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného
rázu od jiných míst krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným prostorem; jedná se zpravidla
o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), který je pohledově spojitý z většiny
pozorovacích stanovišť, nebo o území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti.
V případě daného záměru se jedná pouze o jedno místo krajinného rázu – zastavění stávající
intenzivně obhospodařované zemědělské půdy skladovými halami a související infrastrukturou.

2.2

Obecná charakteristika širšího území (oblasti krajinného rázu) a jeho
zařazení do krajinných souvislostí

2.2.1 Klimatologická charakteristika
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Území leží v mírně teplé oblasti MT 4 (QUITT 1971) - je pro ni charakteristické mírně suché krátké léto
a krátká přechodné období s mírným jarem a podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá a
suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatické poměry vycházejí z dlouhodobých pozorování
ČHMÚ na stanici Sokolov (4 km jz., 402 m n. m.). Průměrná teplota vzduchu je 7,3 °C. Maximální
průměrnou teplotu lze očekávat v červenci (16,5 °C), nejnižší pak v lednu (-1,4 °C). Z údajů
srážkoměrné stanice Sokolov vyplývá, že průměrný úhrn srážek je poměrně nízký (611 mm/rok).
Nejvíce srážek spadne v červenci (78 mm), nejméně v březnu (34 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek
byl zaznamenán 24.6.1912 - 74,3 mm. Srážky lze očekávat průměrně 140 dní v roce, srážky větší než
10 mm (tj. ty, které mohou vyvolat plošnou erozi) pak 14 dní, nejčastěji v červnu až srpnu.
Z větrné růžice vyplývá, že nejvyšší četnostní zastoupení mají větry západní (12,5 %), jihozápadní
(25,4 %) a severovýchodní (11,40 %). Nejnižší směry jsou ze sektoru jihovýchodního (4,6 %). Podíl
bezvětří je též významný - 16,63 %.

2.2.2 Povrchové vody
Lokalita náleží do povodí řeky Ohře, do dílčího povodí Ohře od Zelenohorského potoka po Slatinný
potok, č.h.p. 1-13-01-0140. Je odvodňována prostřednictvím bezejmenné vodoteče a Chlumeckého
potoka, které protékají ve vzdálenosti cca 500-600 m sz.-s. od lokality. Chlumečský potok je
pravostranným přítokem Střížovského potoka. Mimo výše uvedené vodoteče s otevřeným korytem,
přechází přes severozápadní okraj zájmového území zatrubněná vodoteč PBP Střížovského potoka
od Chebu (ID 10226876), která odvádí vody ze svého okolí do Střížovského potoka. Její soutok se
Střížovským potokem představuje lokální erozní bázi na kótě cca 437 m n.m. Území se nenachází v
záplavovém území.

2.2.3 Podzemní vody
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu stupně IIA přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Františkovy Lázně a v CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, mimo ochranná pásma
zdrojů podzemní nebo povrchové vody využívaných jako zdroj pitné vody.
Lokalita náleží k hydrogeologickému rajónu základní vrstvy 2110 Chebská pánev, k útvaru podzemní
vody 21100 Chebská pánev.
Terciérní chebská pánev představuje z hydrogeologického hlediska soubor kolektorových a
izolátorových poloh. Nejvýznamnější zvodnění je vázáno na vildštejnské souvrství a souvrství uhelné
sloje. Cyprisové souvrství je z regionálního hlediska považováno za izolátor, tvoří artészký strop
sedimentům v jeho podloží. Lokálně však bývá zvodnělé, jsou v něm vyvinuty plošně a kapacitně
omezené zvodně s napjatou hladinou. Podloží cyprisového souvrství je tvořeno sedimenty
starosedelského souvrství, které má velmi proměnlivé složení, mocnost i charakter zvodnění. Nadloží
cyprisového souvrství je budováno vildštejnským souvrstvím a kvartérními sedimenty. Sedimentace
vilštějnského souvrství je značně chaotická, její laterální i faciální proměnlivost podmiňuje i změny v
propustnosti. Zvodeň vázaná na sedimenty vildštejnského souvrství má střední až slabou, převážně
průlinovou propustnost, generelně s volnou hladinou. Koeficient filtrace se pohybuje v řádech kf= n.104 - n.10-6 m.s-1. Místy se rozpadá na dva obzory, oddělené polohou méně propustných jílů. Spodní
obzor pak mívá hladinu artézsky napjatou. Na sedimenty vildštejnského souvrství bývají lokálně
vázány akumulace plynu vystupujícího z podloží pánve. Kvartérní sedimenty mají obdobné
hydraulické parametry jako sedimenty vildštejnského souvrství. Mnohde vytváří kvartérní sedimenty a
sedimenty vildštejnského souvrství jednotný kolektor.
Podloží pánve i pánevní sedimenty jsou značně tektonicky porušené. Po hlubinných zlomech dochází
k výstupu juvenilních plynů (převážně CO2) a mineralizovaných vod do kolektorů pánve.
Soustředěnou výstupní cestu vysoce mineralizovaných vod z pánevního podloží tvoří zřejmě styková
plocha žula - krystalinikum v místech jejího křížení s tektonikou. Minerální vody jsou postupně ředěny
vodami prostými. Vývěry minerálních vod pak mají značně variabilní chemické složení i obsah CO2.
Lokálně existují v ploše pánve i vývěry samotného CO2.
Prosté podzemní vody v širším okolí zájmového území jsou převážně slabě kyselé až slabě zásadité,
Ca-HCO3 nebo Ca-SO4 chemického typu s mineralizací do 300-500 mg/l, mnohde se zvýšeným
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obsahem železa a manganu (Kolářová, Hrkal 1986). V sondách S1 až S3 nebyla podzemní voda
zastižena. Podzemní voda zastižená archivním vrtem CH-1 byla prostá, s mineralizací cca 280 mg/l
(vodivost 35,8 mS/m), pravděpodobně Ca-HCO3 chemického typu, s obsahem volného rozpuštěného
CO2 128,5 mg/l (titračně). Hodnotu volného rozpuštěného CO2 lze považovat za normální stav v
prostých podzemních vodách.

2.2.4 Geomorfologické podmínky
Zájmové území je situováno v Krušnohorské soustavě, v podsoustavě Podkrušnohorské. Území
náleží do celku a okrsku Chebská pánev.
Chebská pánev je tektonická sníženina, nesouměrná příkopová propadlina
zarovnaného povrchu (s mocným fosilními zvětralinami), vyplněná miocenními písky.

paleogenního

2.2.5 Geologické podmínky
Zájmové území leží na jihozápadním okraji Chebské pánve. Chebská pánev je součástí
podkrušnohorské příkopové propadliny. Je její nejzápadnější a současně i nejmladší částí s vývojem
probíhajícím až do pliocénu. Hlavní tektonický směr podkrušnohorských pánví JZ-SV (směr
krušnohorský) je zde částečně potlačen na úkor téměř kolmého mladšího systému
mariánskolázeňského (SSZ-JJV). Pánevní břeh a podloží jsou tvořeny smrčinským grani-tovým
masivem variského stáří v západní a krystalickými břidlicemi v severní, jižní a východní části.
Počátek pánevní sedimentace je datován do svrchního eocénu až spodního oligocénu, kdy v
depresích krystalinika vzniklo starosedelské souvrství. To je spolu s následujícím souvrstvím
novosedelským (ve smyslu SHRBENÉHO et al. 1994) tvořeno litologicky značně proměnlivými
sedimenty, převážně písky různě jílovitými, až písčitými jíly, místy druhotně zpevněnými do pískovců
až křemenců, místy s obsahem uhelné hmoty.
Relikty těchto souvrství jsou zachovány především v depresích fosilního povrchu. Ke druhé, miocenní,
sedimentační etapě náleží souvrství sokolovské. To sestává z tzv. jílovitopísčitých vrstev (jíly a
písky), slojového pásma (hnědouhelná sloj, v neproduktivní části uhelné jíly, kaolinické jíly a písky) a
cyprisových vrstev (jílovce s polohami jílů a písčito-slídnatou příměsí), které jsou výrazně rozšířeny
prakticky v celé pánevní ploše. Po delším hiátu sedimentovalo v pliocénu vildštejnské souvrství,
které se vyskytuje v mocnostech až 30-50 m. Je děleno na vonšovské a novoveské vrstvy, často
oddělené polohou tmavých jílů a písků, tzv. sérií Nero. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny hlínami,
písky a hojnými štěrky, často poměrně velkých mocností dosahujících 10 m a více.

2.2.6 Biogeografická charakteristika
Dle biogeografického členění území ČR patří zájmové území do bioregionu 1.26 Chebsko-sokolovský
bioregion.
V okolí plochy záměru se nachází biochora -4Ro - vlhké plošiny na kyselých horninách 4. vegetačního
stupně.
Fytogeografie: Mesofhytikum, fytogeografický obvod Českomoravské mesofhytikum, fytogeografický
okres 24b Horní Poohří - Sokolovská pánev.
Potenciální vegetace dle geobotanické mapy - Acidofilní doubravy (Quercion robori-petraeae).
Potenciální vegetace dle mapy potenciální přirozené vegetace - Biková a/nebo jedlová doubrava
(Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti- Quercetum.
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2.2.7 Biologická charakteristika
V rámci zpracování oznámení byla provedena kontrola biologických poměrů lokality. Jejím cílem bylo
zjistit eventuálně vyloučit v lokalitě případný výskyt zvláště chráněných zájmů ochrany přírody a
krajiny, především zvláště chráněných či jinak ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů.
Flóra
Celá dotčená lokalita je dnes intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou - tedy biotopem X2,
na které jsou monokulturně pěstovány zemědělské plodiny. Po východním a jižním okraji záměru jsou
podél komunikací dřeviny - již mimo řešené a záměrem narušené plochy.

Druhové složení dřevin podél záměru, do kterých nebude zasahováno:
stromové patro: Populus nigra, Fraximus excelsior, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur,
Pinus sylvestris, Salix caprea, Picea abies
keřové patro: juvenilní jedinci druhů stromového patra a dále Crataegus sp., Rosa sp.

V podrostu se vyskytuje nediferencovaná ruderální travinobylinná vegetace.
bylinné patro: Poa nemoralis, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Festuca sp., Hieracium
lachenalii, Luzula luzuloides, Silene nutans, Urtica dioica, Euphorbia cyparissias, Astragalus
glycyphyllos, Fragaria vesca, Agrostis capillaris, Torilis japonica, Linaria vulgari, Geum urbanum aj.
Fauna
Průzkum nebyl prováděn, ale zejména s ohledem na charakter biotopu lze vyloučit přítomnost zájmu
ochrany přírody a krajiny v lokalitě - výskyt chráněných druhů nelze předpokládat.

Dřeviny
Celá dotčená lokalita je dnes intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou - tedy biotopem X2,
na které jsou monokulturně pěstovány zemědělské plodiny. Po východním a jižním okraji záměru jsou
podél komunikací dřeviny - již mimo řešené a záměrem narušené plochy. Do tohoto pásu dřevin bude
zasaženo , neboť pro stavbu musí být zlikvidovány čtyři stromy - v místě budoucího vjezdu do areálu
komerční zóny. Tento vjezd bude sloužit i jako vjezd na staveniště při výstavbě areálu Komerční zóny
Cheb. Jedná se o 2 ks jasanu ztepilého - Fraximus excelsior (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 100
cm, resp. 72 cm) a 2 ks topolu černého - Populus nigra - vždy vícekmeny (obvod kmene ve 130 cm
nad zemí 79+79+31 cm, resp. 94+79+40 cm). O kácení stromů bude požádáno v dalším stupni
projektové dokumentace.
V ploše stávající orné půdy se vyskytují 2 plochy se dřevinami, které bude nutno, v souvislosti s
výstavbou záměru, pokácet. V jižní části (cca 45 m od budoucího vjezdu) se jedná o 1 ks břízy
bradavičnaté - Betula pendula (obvod ve 130 cm nad zemí 47+16 cm) a vícekmen jasanu ztepilého Fraximus excelsior (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 82+63+57+47+31+16 cm)
V severní části - 115 m od Pomníku sovětských vojáků je vzrostlý jasan ztepilý - Fraximus excelsior dvoukmen (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 300 cm /dál se větví/, resp. 72 cm). Screening
(kontrola biologických poměrů lokality provedená odborně způsobilou osobou) byl proveden na
základě požadavku zpracovatele tohoto posouzení. Zpracoval jej RNDr. Oldřich Bušek. Jeho cílem
bylo zjistit ev. vyloučit v lokalitě případný výskyt zvláště chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny,
především zvláště chráněných či jinak ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů.

POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ

9

KOMERČNÍ ZÓNA CHEB

2.2.8 Zvláště chráněná území
Nejbližším chráněným územím přírody je Národní přírodní památka Komorní Hůrka (vzdálená 2 km).
Nejbližší Evropsky významná lokality je CZ0410150 SOOS (ve vzdálenosti cca 3 km od záměru).
Ptačí oblast nebyla vyhlášena ani ve vzdálenějším okolí.
Území není součástí dálkového migračního koridoru a nespadá do migračně významného území.
Lokalita není součástí mokřadů Ramsarské úmluvy.

2.2.9 Územní systém ekologické stability
Lokalita záměru nezasahuje do systému ekologické stability.
Nejbližším nadregionálním biocentrem je NRBC 32 Amerika, vzdálená cca 3 km severozápadně. Osa
nadregionálního biokoridoru Amerika - Svatošské skály probíhá 2 km severoseverovýchodně od
posuzovaného záměru. Do lokality záměru nespadá ani ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru.
Nejbližším regionálním biocentrem je BC 1223 Dolnice, které je umístěno cca 1,5 km východně.
Z hlediska lokálního systému ekologické stability je nejbližším prvkem této úrovně navrhovaný lokální
biokoridor LBK4 (600 m západně).

2.2.10 Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. V prostoru posuzovaného záměru se žádný
nevyskytuje.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 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. Podmínky
pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o registraci. V řešeném území se nenachází žádný registrovaný
významný krajinný prvek.

2.3

Identifikace znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky
krajinného rázu a jejich klasifikace

Identifikace každého výše uvedeného místa krajinného rázu je provedena v tabulce v přílohové části.

2.4

Klasifikace identifikovaných znaků

Klasifikace identifikovaných znaků místa krajinného rázu je provedena v tabulce v přílohové části.
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3
3.1

POSOUZENÍ ZÁSAHU DO KRAJINNÉHO RÁZU
Posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a
hodnoty

Přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými přírodními
podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a biogeografické
poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů.
Posouzení míry vlivu na identifikované znaky každého výše uvedeného místa krajinného rázu je
provedeno v tabulce v přílohové části. V následujícím textu je provedeno verbální zhodnocení.

3.1.1 Míra zásahů navrhovaného záměru do kulturní charakteristiky
Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a
stopami, které v krajině zanechal.
Území posuzovaného záměru a jeho širší okolí je dlouhodobě antropogenně využíváno, především
k zemědělské činnosti, na které navazuje (za ulicí Ke Skalce) obytná zástavba. V nejbližším okolí
posuzovaného záměru se nenachází významné kulturní památky, kromě Pomníku sovětským vojákům
(65 m severně od plochy záměru). Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny
naprosto rozdílný (na ploše 10 ha), ostatní zemědělské plochy zůstanou zachovány. Na cca 10 ha
způsobí změnu kulturní charakteristiky, i když ne fatální.

3.1.2 Míra zásahů navrhovaného záměru do historické charakteristiky
Historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky a spočívá
v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa; historická charakteristika je
klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním vzhledem k
jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti; může nést stopy významných historických událostí.
V nejbližším okolí posuzovaného záměru se nenachází významné historické památky. V okolí se
historické památky vyskytují (Cheb je historicky velmi významný) - např. areál Chebského hradu,
Kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Bartoloměje, kostel sv. Václava, Františkánský klášter s kostelem
Zvěstování Panny Marie, Špalíček, cenná architektura náměstí Krále Jiřího z Poděbrad i širšího okolí.
Mimo Cheb pak lázeňská architektura Františkových Lázní, hrad Seeberg atd. Ty však záměrem zcela
jistě dotčeny nebudou.

3.1.3 Míra zásahů navrhovaného záměru do přírodních hodnot
Zhodnocení vlivu na stávající přírodní hodnoty - dřeviny, rostlinná společenstva, živočichové.
Realizace záměru přinese zásah do ekosystémů, i když omezeně, neboť celá dotčená lokalita je dnes
intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou - tedy biotopem X2, na které jsou monokulturně
pěstovány zemědělské plodiny. Po východním a jižním okraji záměru jsou podél komunikací dřeviny již mimo řešené a záměrem narušené plochy. Do tohoto pásu dřevin bude zasaženo, neboť pro
stavbu musí být zlikvidovány čtyři stromy - v místě budoucího vjezdu do areálu komerční zóny. Tento
vjezd bude sloužit i jako vjezd na staveniště při výstavbě areálu Komerční zóny Cheb. Jedná se o 2 ks
jasanu ztepilého - Fraximus excelsior (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 100 cm, resp. 72 cm) a 2 ks
topolu černého - Populus nigra - vždy vícekmeny (obvod kmene v 130 cm nad zemí 79+79+31 cm,
resp. 94+79+40 cm).
V ploše stávající orné půdy se vyskytují 2 plochy se dřevinami, které bude nutno, v souvislosti s
výstavbou záměru, pokácet. V jižní části (cca 45 m od budoucího vjezdu) se jedná o 1 ks břízy
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bradavičnaté - Betula pendula (obvod ve 130 cm nad zemí 47+16 cm) a vícekmen jasanu ztepilého Fraximus excelsior (obvod kmene v 130 cm nad zemí 82+63+57+47+31+16 cm)
V severní části - 115 m od Pomníku sovětských vojáků - je vzrostlý jasan ztepilý - Fraximus excelsior
- dvoukmen (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 300 cm /dál se větví/, resp. 210 cm).

3.1.4 Míra zásahů navrhovaného záměru do estetických hodnot
Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a
vztahů v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele,
objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace
prvků, struktura složek).
Estetické hodnoty budou narušeny v úseku podél komunikace II/214 v délce cca 450 m. Silnice je v
tomto úseku v zářezu a mezi silnicí a plochou záměru jsou porosty dřevin. Estetické hodnoty budou
pohledově narušeny i u silnice I. třídy I/6 v délce cca 500 m. Navrhuje se barevné řešení hal takové,
aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území (zelená či hnědozelená barva), rovněž se
navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev. hydroponickou) zelení.

3.1.5 Míra zásahů navrhovaného záměru do významných krajinných prvků (VKP)
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Z hlediska vlivu realizace záměru na VKP nedojde k zásahu do významných krajinných prvků.

3.1.6 Míra zásahů navrhovaného záměru do zvláště chráněných území (ZCHÚ)
V řešeném území není vyhlášeno žádné zvlášť chráněné území, vliv realizace záměru je nulový.

3.1.7 Míra zásahů navrhovaného záměru do kulturních dominant
Kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo to jsou dochované stopy kultivace
krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské činnosti
a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují znaky charakteristik krajinného rázu.
Vzhledem k absenci kulturních dominant nebude záměr představovat zásah do kulturních dominant.

3.1.8 Míra zásahů navrhovaného záměru do harmonických vztahů a měřítka
Harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence
rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků krajinné
scény.
Posuzovaný záměr je situován ve zvlněné plošině Chebské pánve, která je charakteristická
harmonickým souladem jednotlivých prvků krajinné scény - střídání ploch zemědělsky
obhospodařovaných s rozptýlenou zástavbou obcí a zelení.
Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v současnosti narušeno. V okolí existuje řada
negativních dominant - mimoúrovňové křížení D6 (I/6) x II/214, budova čerpací stanice pohonných
hmot, areál Zahradník a Kanský, parkoviště nákladních automobilů na východní straně silnice II/214,
bývalý objekt živočišné výroby Střížov (dnes brownfields). Negativními dominantami jsou i stožáry na
Špitálském vrchu a ve větší vzdálenosti i Televizní vysílač Cheb - Zelená hora.
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Z pohledově exponovaných míst (zejména od silnic II/214 a I/6) budou viditelné budovy posuzovaného
záměru, budou negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto vlivu se
navrhuje barevné řešení hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území (zelená či
hnědozelená barva), rovněž se navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev. hydroponickou)
zelení.
V přílohové části jsou schematicky (pouze morfologie terénu, bez zeleně a hmot objektů) naznačeny
pohledové vlivy z exponovaných míst.

4
4.1

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ
Stávající stav

V tabulkové části v příloze je provedeno zhodnocení dotčených krajinných prostor a míst krajinného
rázu. Jsou tam i identifikovány konkrétní hodnoty míst krajinného rázu dle znaků podle §12 ZOPK
(znaky přírodních charakteristik vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ, znaky kulturních charakteristik
vč. kulturních dominant, znaky historických charakteristik a znaky estetických hodnot vč. měřítka a
vztahů v krajině).
Výše uvedené znaky jsou následně ohodnoceny dle pozitivních či negativních vlivů, dle významu v
krajinném rázu a dle cennosti.
Z hlediska přírodních charakteristik z tabulky vyplývá, že posuzované území není z hlediska
přírodních hodnot významné.
Z hlediska kulturní charakteristiky vč. kulturních dominant je možné konstatovat, že se nedochovaly
žádné kulturní charakteristiky, které by byly významné. Negativní dominanty jsou mimoúrovňové
křížení D6 (I/6) x II/214, budova čerpací stanice pohonných hmot, areál Zahradník a Kanský,
parkoviště nákladních automobilů na východní straně silnice II/214, bývalý objekt živočišné výroby
Střížov (dnes brownfields).
Z hlediska znaků historických charakteristik lze konstatovat, že se v nejbližším okolí posuzovaného
záměru nedochovaly žádné historické charakteristiky, které by byly významné.
Z hlediska estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajině je možné konstatovat, že posuzovaný
záměr je situován ve zvlněné plošině Chebské pánve, která je charakteristická harmonickým
souladem jednotlivých prvků krajinné scény - střídání ploch zemědělsky obhospodařovaných s
rozptýlenou zástavbou obcí a zelení.
Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v současnosti narušeno. V okolí existuje řada
negativních dominant - mimoúrovňové křížení D6 (I/6) x II/214, budova čerpací stanice pohonných
hmot, areál Zahradník a Kanský, parkoviště nákladních automobilů na východní straně silnice II/214,
bývalý objekt živočišné výroby Střížov (dnes brownfields). Negativními dominantami jsou i stožáry na
Špitálském vrchu a ve větší vzdálenosti i Televizní vysílač Cheb - Zelená hora.

4.2

Posuzovaný záměr

Posuzovaný záměr bude působit na znaky krajinného rázu. Objekty hal (vysoké 13 m) jsou umístěny
ve svahu a představují významnou hmotu, která lokálně změní charakter plochy o velikosti 10 ha
(dnes orné půdy). Záměr však nevyužívá všechny možnosti platného územního plánu, který stanovuje
přípustnou výšku hal 14,00 m - haly záměru dosahují maximálně 13 m. Maximální velikost budovy: 20
2
2
000 m . Záměr splňuje, žádná z budov nepřesahuje 20 000 m plochy. Koeficient minimální zeleně
stavebního pozemku PZ: 10% , který záměr splňuje - je ponecháno 27,49% zeleně.
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Z pohledově exponovaných míst (zejména od silnic II/214 a I/6) budou viditelné budovy posuzovaného
záměru, budou negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto vlivu se
navrhuje barevné řešení hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území (zelená či
hnědozelená barva), rovněž se navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev. hydroponickou)
zelení.
S ohledem na schválené parametry funkční plochy v platném územním plánu a navrhovanou
minimalizaci lze toto ovlivnění krajinného rázu akceptovat.
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Příloha č.1

Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz.

POSOUZENÍ KRAJINNÝ RÁZ

ZNAKY
ZOPK

DLE

KRAJINNÝ

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

KONKRÉTNÍ
IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Znaky
přírodní
charakteristiky
vč. přírodních hodnot,
VKP a ZCHÚ

Intenzivně
zemědělsky
obhospodařovaná půda
na zvlněné plošině v
Chebské pánvi.

Stávající svah
zemědělské
orné půdy před
intravilánem
města Cheb

Orná půda, na jihu a
východě
lemovaná
dřevinami, odvodněná
melioracemi

ZNAKY
ZOPK

DOTČENÝ
PROSTOR

KRAJINNÝ

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

KONKRÉTNÍ
IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Znaky
kulturní
charakteristiky
vč.
kulturních dominant

Intenzivně
zemědělsky
obhospodařovaná půda
na zvlněné plošině v
Chebské pánvi.

Stávající svah
zemědělské
orné půdy před
intravilánem
města Cheb

Orná půda, na jihu a
východě
lemovaná
dřevinami, odvodněná
melioracemi

ZNAKY
ZOPK

DOTČENÝ
PROSTOR

KRAJINNÝ

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

KONKRÉTNÍ
IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Intenzivně
zemědělsky
obhospodařovaná půda
na zvlněné plošině v
Chebské pánvi.

Stávající svah
zemědělské
orné půdy před
intravilánem
města Cheb

Orná půda, na jihu a
východě
lemovaná
dřevinami, odvodněná
melioracemi

DLE

DLE

§

§

§

12

12

12

Znaky
historické
charakteristiky

DOTČENÝ
PROSTOR

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Neutrální
Spoluurčující
Běžný

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Neutrální
Spoluurčující
Běžný

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Neutrální
Spoluurčující
Běžný

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY

Středně silný
zásah

Slabý zásah

Slabý zásah

ZNAKY DLE § 12 ZOPK

DOTČENÝ
PROSTOR

KRAJINNÝ

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

KONKRÉTNÍ
IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Znaky
estetických
hodnot vč. měřítka a
vztahů v krajině

Intenzivně
zemědělsky
obhospodařovaná půda na
zvlněné plošině v Chebské
pánvi.

Stávající svah
zemědělské
orné půdy před
intravilánem
města Cheb

Orná půda, na jihu a
východě lemovaná
dřevinami,
odvodněná
melioracemi

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Negativní
Určující
Význačný

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY
Silný zásah

OBALOVNA ŽIVIČNÝCH
SMĚSÍ TISOVÁ

Příloha č.2

Schematické pohledy.
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Legenda

Pohled z Komorní Hůrky

➤

© 2009 GeoBasis-DE/BKG
© 2018 Google
© 2009 GeoBasis-DE/BKG
Image Landsat / Copernicus
© 2018 Google

2.31 m

N

Hala

Legenda

Pohled z ulice Ke Skalce

➤

Hala

© 2009 GeoBasis-DE/BKG
Image Landsat / Copernicus
© 2009 GeoBasis-DE/BKG
© 2018 Google
Image Landsat / Copernicus

N
0.20 m

Legenda

Reálný pohled z ulice Ke Skalce

Hala

N

© 2019 Google
© 2009 GeoBasis-DE/BKG
© 2019 Google
© 2018 Google
© 2009 GeoBasis-DE/BKG

2.85 m

➤

Legenda

Pohled ze silnice I/6

➤

Image © 2019 GEODIS Brno
Image Landsat / Copernicus
Image © 2019 GEODIS Brno
© 2018 Google
Image Landsat / Copernicus

1.28 m

N

Hala

Legenda

Pohled ze silnice II/214

Hala

N

➤

© 2009 GeoBasis-DE/BKG
© 2018 Google
© 2009 GeoBasis-DE/BKG
Image Landsat / Copernicus
© 2018 Google

1.19 m

Legenda

Reálný pohled ze silnice II/214

Hala

N

➤

© 2019 Google
© 2009 GeoBasis-DE/BKG
© 2019 Google
© 2018 Google
© 2009 GeoBasis-DE/BKG

1.69 m

Legenda

Pohled ze silnice od Ke Skalce - Libá

➤

© 2009 GeoBasis-DE/BKG
© 2018 Google
© 2009 GeoBasis-DE/BKG
Image Landsat / Copernicus
© 2018 Google

1.51 m

N

Hala

Legenda

Pohled ze Zelené Hory

Hala

N

➤

© 2009 GeoBasis-DE/BKG
© 2018 Google
© 2009 GeoBasis-DE/BKG
Image Landsat / Copernicus
© 2018 Google

7.58 m

Příloha č.16

Výřez z ÚP Cheb.
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