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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
BOHEMIA SEN s.r.o.

A.II. IČO
25710818

A.III. Sídlo
BOHEMIA SEN s.r.o.
Palác Flóra, Building B
Vinohradská 151/2828
130 00 PRAHA 3

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:
Jméno statutárního zástupce:
Adresa:

Telefon:
Fax:

Pan Reuven Havar
Palác Flóra, Building B
Vinohradská 151/2828
130 00 PRAHA 3
255 743 111
255 743 170

Projektant:
Zpracovatelská firma:
Adresa:
Kontaktní osoba pro inženýring:
Telefon:

LOXIA a.s. - architektonický atelier
Americká 36
Praha 2
Ing. Milan Špringer
221 511 746

Pozn.: Oznamovatel pověřil firmu LOXIA a.s. zastupováním oznamovatele v procesu hodnocení vlivů
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Plná moc je doložena v příloze č. 2
předkládaného oznámení.
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru
Obchodní centrum PALACE PARDUBICE, Masarykovo náměstí Pardubice
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt
zastavěné plochy
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
CELKEM
počet parkovacích míst

2

Zastavěná plocha ( m )
20 300
5 510
480
26 290
542

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Pardubický
obec:
Pardubice
katastrální území: Pardubice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Stavba má obchodní – nevýrobní charakter. Komplex individuálních prodejních ploch
zabezpečuje prodej širokého sortimentu spotřebního průmyslového zboží. V centru
budou dále restaurace, kavárny, bufety rychlého občerstvení a kinosály. Pro
parkování osobních vozidel návštěvníků centra jsou k dispozici stání v suterénu
hlavního objektu.
V době vypracování předkládaného oznámení nebyly v daném území známy žádné
další aktivity (mimo výhledové záměry výstavby hotelu a bytového domu
v sousedství posuzovaného záměru). Kumulace s jinými vlivy přichází v úvahu pouze
z hlediska určitého, i když ne významného, navýšení dopravy v souvislosti
s posuzovaným záměrem.
Záměr je v souladu územním plánem města, který v dotčené lokalitě připouští
navržené využití prostoru. Navrhovaná zástavba tedy není v konfliktu s územně
plánovací dokumentací.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Statutární město Pardubice vypsalo v roce 2003 výběrové řízení na zástavbu území
Masarykova náměstí. Jedná se o výstavbu na jednom z investičně nejcennějším
pozemku ve vlastnictví Statutárního města Pardubic. Vyhlašovatel výběrového řízení
předpokládá v dané lokalitě vznik nového městského centra s kapacitním
podzemním parkovištěm, obchodními, administrativními a bytovými plochami. Dále
6

Obchodní centrum PALACE PARDUBICE, Masarykovo náměstí Pardubice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

pak požaduje umístit do této lokality plochy pro zábavu, veřejné stravování apod.
Doporučuje dále zvážit výstavbu hotelové kapacity a kongresových prostor.
Vítězem výběrového řízení byl projekt společnosti Evropa – SEN, to je
oznamovatele, který byl následně rozpracován jako projekt pro územní řízení a
záměr dle tohoto projektu je předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí. Na
základě jednání mezi Statutárním městem Pardubice a oznamovatelem je projekt
rozdělen do etap.
V první etapě, která je i předmětem hodnocení je zařazena výstavba hlavního
obchodně – zábavného centra s podzemním parkovištěm a napojení inženýrských
sítí . V dalších etapách pak bude řešena výstavba hotelu a bytových prostor. Tyto
další etapy nejsou předmětem předkládaného hodnocení a dle charakteru této druhé
etapy bude tato případně taktéž posouzena v režimu zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, pokud svými parametry bude naplňovat dikci tohoto zákona.
Stavba je umístěna v souladu se schváleným územním plánem města Pardubice.
Vyjádření příslušného úřadu je uvedeno v příloze oznámení.
Celková předpokládaná konečná situace celého zájmového území s vyznačením
první etapy, která je předmětem předkládaného oznámení je doložena v závěru této
kapitoly, podrobněji potom v příloze č.3 předkládaného oznámení.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Záměr bude realizován v centru Pardubic na Masarykově náměstí. Převážná část
plochy pro výstavbu je v současné době využívána jako parkoviště.
Záměr je ohraničen stávajícími komunikacemi Palackého, Hradecká a nově
prodlouženou Sukovou třídou a dále pak obchodním domem TESCO, hotelem Labe
a poliklinikou. Úprava stávající křižovatky ulice Hradecká se Sukovou třídou a
prodloužení Sukovy třídy jsou souvisejícími stavbami pro realizaci záměru, které jsou
řešeny samostatnými projekty.
Předmětem projektu je zástavba výše uvedené lokality objektem multifunkčního
nákupního a zábavního centra (PALACE - MALL), který má stavebně a funkčně
navázat na objekt stávajícího obchodního domu TESCO.
Nový objekt PALACE Pardubice bude mít ve dvou a částečně ve třech nadzemních
podlažích pronajímatelné obchodní plochy s různorodým typem prodeje a zboží, s
restauracemi a zábavním centrem (multikinem). Parkoviště je navrženo v podzemní
části budovy. V podzemním podlaží je situována i vykládka vozidel zásobování.
V další etapě, která však není předmětem tohoto projektu se uvažuje, podél nové
komunikace propojující Sukovou třídu a ulicí K Polabinám, s výstavbou obytných
domů a hotelu. V této etapě bude realizováno i další prodloužení Sukovy třídy a její
napojení na ulici Závodu Míru.
Vjezd do areálu (podzemního parkoviště) pro vozidla návštěvníků bude výhradně
z nově prodloužené Sukovy třídy. Druhý vjezd do podzemního parkoviště bude
z ulice K Polabinám (stávající vjezd pro zásobování hotelu Labe). Stávající vjezd
bude prodloužen a zahlouben do podzemního parkoviště. Tento vjezd bude
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vyhrazen pouze pro vozidla zásobování, včetně kamionové dopravy. Pro vykládku
vozidel zásobování bude v podzemním parkovišti vyhrazen oddělený prostor
s vykládacími rampami a nákladními výtahy do jednotlivých podlaží. Vzhledem
k umístění areálu v centru města je objekt dobře dostupný i z jednotlivých linek MHD.
Architektonické řešení
Dvě lineárně umístěné budovy a svislý centrální prvek budou tvořit základní koncept
návrhu budovy nákupního centra. Jižní křídlo budovy umístěné ve směru východzápad podél ulice Palackého bude opticky spojovat stávající budovu TESCO
s hlavním vstupem na náměstí na křižovatce ulic. Severní křídlo budovy umístěné ve
směru sever-jih podél Hradecké ulice od hlavního vstupu na náměstí k nově
navrhovanému hotelu bude ukončeno proskleným prostorem občerstvení s výhledem
na ulici a detailně provedenou budovou multikina obloženou hliníkovými panely.
Obě hlavní křídla budou obložena světlým terakotovým obkladem (nebo světlým
přírodním kamenem). Přízemí s obchody a kavárnami budou řešena jako kolonády.
Obchody podél Hradecké ulice s výhledem na park budou přispívat k vytváření
atmosféry rušné ulice. Stávající most pro pěší na Palackého ulici bude částečně
přestavěn a ukončen ve fasádním výklenku budovy, čímž se vytvoří iluze optického
prodloužení obchodního centra. Střecha pokrývající obě křídla budovy bude sloužit
jako silná jednotící linie přerušená pouze prosklenou rohovou konstrukcí hlavního
vchodu. Střecha budovy bude v noci osvětlena.
Tomuto základnímu architektonickému prvku v místě spojení obou křídel budovy
bude věnována zvláštní pozornost. Tento prvek bude sloužit jako těžiště celé
obchodní galerie a přitahovat pozornost jak řidičů tak pěších přicházejících k budově
směrem od historického centra. Na této prosklené konstrukci zvýrazněné
terakotovou a skleněnou věží budou instalovány osvětlené reklamní panely. Tato
konstrukce bude v noci jasně viditelná jako lucerna oživená pohybem výtahů a
návštěvníků na schodištích uvnitř.
Fasáda parkoviště v blízkosti stávajícího hotelu bude navržena z kvalitních materiálů
a zeleně zakrývající konstrukci parkoviště a parkující auta.
Podél Hradecké ulice a v nově vytvořeném prostoru mezi obchodním centrem a
hotelem Labe bude vybudováno veřejné prostranství využitelné během celého roku.
Prostranství se bude skládat z fontán, vodních nádrží, zeleně, bude vybudováno za
použití široké škály materiálů a dlažeb a nabízet velké množství prostor pro trávení
volného času, rekreaci a směs kaváren, obchodů a parků v centru města. Budoucí
pasáž v ulici Hradecká umožní snadný přístup z historického centra města.
Obchodní centrum bude mít dva hlavní vchody umístěné v jednotlivých křídlech
budovy. Budova centra a okolní prostory se budou vzájemně doplňovat, nabízet
kontrastní atmosféru a vyžití.
Vnitřní prostory galerie jsou navrženy jako dvoupodlažní zastřešená a klimatizovaná
ulice s obchody podél obou stran obou podlaží a pěšími komunikacemi spojenými
mosty klenoucími se nad centrálním prostorem budovy v pravidelných intervalech.
Obě podlaží s výklady budou viditelná z jakéhokoliv místa galerie. Střecha galerie
bude tvořena dlouhými střešními světlíky.

8

Obchodní centrum PALACE PARDUBICE, Masarykovo náměstí Pardubice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Obchody v galerii budou zahrnovat prodejny vysoce kvalitního zboží mezinárodních
a místních značek včetně obuvi, módního oblečení, šperků, dárků, kosmetiky,
sportovních potřeb a produktů pro zdravý životní styl. Horní podlaží severního křídla
bude ukončeno prostorem občerstvení v blízkosti vstupu do multikina s pěti až šesti
moderními kinosály různých velikostí vybavených nejnovějším systémem ozvučení a
promítání, a zvýšeným předsálím s výhledem na prostory občerstvení. Jižní křídlo
povede k obchodnímu domu TESCO.
Veřejné toalety včetně toalet pro tělesně postižené a koutů pro přebalování dětí
budou v souladu s předpisy umístěny na obou podlažích galerie. Použité materiály
budou vybrány na základě životnosti a vzhledu.
U hlavního vstupu budou umístěny nápadné průsvitné výtahy, schodiště a prostor
k odpočinku kolem programovatelných vodotrysků.
Podlaha suterénu pro parkování osobních vozidel je na úrovni –3,9 m. V suterénu
budou vyznačena 542 stání osobních vozidel, včetně odpovídající počtu stání pro
invalidní občany. Podlaha suterénu pro vykládku nákladních vozidel je na úrovni cca
–6,0 m. V odděleném prostoru jsou zde stání pro tři nákladní vozidla a nákladní
výtah. V suterénu na kótě – 3,9 m bude dále umístěna část technického zázemí
objektu (trafostanice, výměníková stanice tepla, zásobník požární vody pro
sprinklery). Podzemní parkoviště je vybaveno řízenou nucenou výměnou vzduchu a
analyzátory oxidu uhelnatého. Podle okamžitých hodnot koncentrací oxidu
uhelnatého je řízen výkon vzduchotechniky tak, aby bylo dosaženo limitních
koncentrací oxidu uhelnatého.
V prvním nadzemním podlaží je umístěna část obchodů, restaurace, kavárna,
vstupní prostory a WC pro návštěvníky.
Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna zbývající část obchodů, kavárna, bufet
rychlého občerstvení a prostory multikina (předsálí a kinosály).
Třetí nadzemní podlaží bude zahrnovat centrum volného času, fitness centrum,
restauraci a kanceláře vedení obchodního centra. Zbylé prostory budou využity pro
strojovny výtahů a jednotlivá technická zařízení.
Obchodní centrum bude navrženo v souladu s platnými předpisy a instalované
technické vybavení bude na nejvyšší úrovni. Budova bude vybavena moderním
systémem požární ochrany, inteligentním systémem klimatizace, vytápění a ventilace
kontrolujícím prostředí během všech ročních období a adaptabilním systémem
osvětlení doplněným denním světlem zajišťujícím příjemnou atmosféru a přitahujícím
pozornost k výkladům. Všechny systémy budovy budou monitorovány a ovládány
z velína.
Půdorysné rozměry objektu podél Hradecké ulice jsou cca 190 x 50 metrů, na něj
navazuje objekt podél ulice Palackého o rozměrech cca 57 x 57 metrů.
Stavba bude členěna na následující objekty:
q

q

MALL (obchody, restaurace, zábavné centrum, podzemní parkoviště):
§ část 1 – objekt MALLU podél Palackého ulici
§ část 2 – objekt MALLU podél Hradecké ulice
§ část 3 – objekt multikina podél Hradecké ulice
lávka pro pěší – úprava v návaznosti na novou budovu MALLU
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q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

komunikace, zpevněné plochy a chodníky
terénní a parkové úpravy včetně vodních ploch a opěrných zdí
přípojky kanalizace včetně odlučovačů tuků
přípojka vodovodu
přípojky plynovodu
přípojka horkovodu včetně kolektoru
přípojka elektroinstalace 35kV
přípojka telefonu
venkovní kanalizace a odvodnění zpevněných ploch
veřejné a venkovní osvětlení
přeložky inženýrských sítí
odstranění stávajících objektů, zpevněných ploch a překládaných a rušených
inženýrských sítí
kácení zeleně
zařízení staveniště

Vytápění objektu včetně přípravy TUV bude napojeno výhradně na CZT Opatovice.
Jednotlivé místnosti budou vytápěny teplovodně nebo teplovzdušně, převážná část
bude vybavena klimatizací. Zemní plyn bude používán pouze pro provoz kuchyní
v restauracích, kavárnách a bufetech rychlého občerstvení.
Sociální zázemí obchodů bude různé v závislosti na velikosti plochy obchodu. Menší
obchody budou vybaveny pouze přípojkou vody a budou bez sociálního zázemí
(WC, sprchy). Zaměstnanci těchto obchodů budou používat WC návštěvníků centra.
Větší obchody budou vybaveny přípojkou pitné vody, vlastními WC, šatnami,
případně i sprchami a denní místností.
Splašková i dešťová kanalizace budou svedeny samostatnými přípojkami do
městského kanalizačního sběrače. Odpadní voda z restaurací, bufetů a kaváren
bude do těchto kanalizací napojena přes odlučovače tuků.
Technické zázemí obchodního centra bude převážně soustředěno do suterénu
objektu nebo na úroveň třetího nadzemního podlaží.
Prodejní doba obchodů, restaurací a kaváren se předpokládá denně od 08.00 hod do
22.00 až 24.00 hod, s výjimkou svátků, cca 360 dnů v roce. Provoz multikina bude
upřesněn v dalších stupních projektové dokumentace, předpokládá se cca 1 den
v týdnu prodloužený provoz i v nočních hodinách (do cca 03.00 – 04.00 hodin.)
Na základě zkušeností s provozem obdobných center se předpokládá celkový počet
zaměstnanců centra cca 400 – 600 pracovníků, převážně ve dvousměnném provozu.
Návštěvnost centra se předpokládá cca 16 000 zákazníků denně. Provoz
podzemního parkoviště má být nepřetržitý.
Přehled předpokládaných hlavních parametrů centra je následující:
q
q
q
q
q
q
q

26 290 m2
20 300 m2
12 530 m2
12 520 m2
3 490 m2
18 150 m2
cca 100

celková plocha řešeného území
celková zastavěná plocha
plocha podlaží v 1.NP
plocha podlaží v 2.NP
plocha podlaží ve 3.NP
celková prodejní plocha obchodů
počet prodejních jednotek
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q
q
q
q
q

maximální kapacita multikina
předpokládaná návštěvnost centra
předpokládaný počet zaměstnanců centra
počet stání osobních vozidel v 1.PP
předpokládaná využitelnost parkoviště:

cca 1200 sedadel
16 – 18 000 zákazníků denně
400 – 600 ve dvou směnách
542
cca 2 500 denně

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

03/2006
10/2007

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Pardubice

B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto
zákonu
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, kde
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje,
v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje.
Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujícím mapovém podkladu.
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Stávající situace území je patrná z následující fotodokumentace území:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Pozemky pro výstavbu záměru se nacházejí katastrálně na k.ú. Pardubice. Záměr
představuje plochu stavby dle následující tabulky:
Parcela

Druh pozemku

Plocha
současná
2
(m )

St 974/4
St 974/5
St 974/8
St 974/9
St 4444/1
St 4444/2
St 9521
222/1
222/2
222/3
222/5
251/1
331/1
331/6
3875/1
3875/2
3875/3
3875/4
3875/5
3875/6
3875/7
3875/9
3875/10
3875/11
3875/12
3875/13
3895
3896/1
3897/3
3897/4
3899/1
3899/2
3900/1
3901/1
3901/2
3903/1
3905
2605/56
CELKEM

Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

6623
975
765
470
317
404
145
2092
186
2293
378
1394
1338
281
4004
1486
235
6115
193
3091
445
10378
221
277
101
184
270
4178
362
208
799
122
221
261
2
945
502
9311

Plocha
dotčená
záměrem
2
(m )

145
2009
186
64
378
566
107
4004
1482
235
1359
1
134
299
10145
221
277
101

4178
362

37
26 290

Poznámka
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky a komunikace
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
plně dotčený pozemek
částečně dotčený pozemek
plně dotčený pozemek
částečně dotčený pozemek
plně dotčený pozemek
částečně dotčený pozemek
částečně dotčený pozemek
pozemky pro přeložky
plně dotčený pozemek
částečně dotčený pozemek
plně dotčený pozemek
částečně dotčený pozemek
částečně dotčený pozemek
částečně dotčený pozemek
částečně dotčený pozemek
částečně dotčený pozemek
plně dotčený pozemek
plně dotčený pozemek
plně dotčený pozemek
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
plně dotčený pozemek
plně dotčený pozemek
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
pozemky pro přeložky
částečně dotčený pozemek

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, záměr nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL.
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Snímek z katastrální mapy je patrný z následující situace:

Přímo v zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území
přírody ve smyslu dikce § 14 zákona 114/1992 Sb. Záměr je navržen do silně
urbanizovaného prostoru. V okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území
přírody ve smyslu národního parku či CHKO, není vyhlášen žádný přírodní park.
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Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo
na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

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

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

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

u elektrických stanic
§
§
§

§
§

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

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

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

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
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Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m
a ve vzdálenosti:
•

•

•

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

B.II.2. Voda
Napojení objektu bude provedeno na přeložený veřejný vodovodní řad pitné vody.
Z tohoto přeloženého řadu bude vysazena přípojka, která bude zásobovat vodou
domovní rozvod a zásobní nádrž pro sprinklery umístěnou v podzemním podlaží. Na
přípojce bude osazena vodoměrná sestava (hlavní vodoměr pro měření spotřeby
pitné a požární vody, filtry, uzávěry a tlakoměry pro indikaci zanesení filtrační
vložky). Vodovodní přípojka bude jediným zdrojem vody.
Teplá voda (TUV) bude připravována v centrální předávací stanici, která bude
napojena na horkovodní zásobovací řad elektrárny Opatovice (EOP). Součástí
systému pro přípravu teplé vody bude teplovodní výměník, cirkulační čerpadla a
cirkulační potrubí (pro udržení teploty vody v místech odběru). Vlastní rozvody teplé
a studené pitné vody budou vedeny k odběrným místům (umyvadla, WC, chladící
jednotky).
Požární vodovod je řešen jako zavodněný. Napájení požárního vodovodu bude
realizováno z vodovodní přípojky, která bude v objektu zokruhována. V objektu
budou umístěné nástěnné požární hydranty, v areálu budou vysazeny venkovní
nadzemní hydranty (DN 80 mm) dle projektu požární ochrany.
Pro vnitřní rozvody vody budou použity dva typy materiálů – ocelové bezešvé trubky
(požární rozvody) a plast (ostatní rozvody). V podzemních prostorách, které budou
nevytápěné, bude vodovodní potrubí ošetřeno návlekovou tepelnou izolací a na
kritických místech bude vyhříváno elektrickým odporovým drátem.
Pro kropení zeleně parkové plochy bude vysazena za vodoměrnou sestavou
odbočka, zakončená v šachtičkách krytých poklopem.
Výstavba
Voda bude odebírána z vodovodní přípojky a odebírané množství bude záviset na
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na
jednoho pracovníka:
pití
mytí

5 l/osoba/směna
120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz)

Podle údajů od projektanta bude vlastní výstavba probíhat po dobu cca 16 měsíců s
průměrným počtem cca 100 pracovníků z různých dodavatelských firem.
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Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

100
12,5
300
16
4800

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na
základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Do doby zprovoznění vodovodní
přípojky bude na staveniště dovážena balená pitná voda v PE lahvích. Do doby
zprovoznění splaškové kanalizace budou používána pouze chemická WC a spotřeba
vody bude prakticky nulová.
Provoz
Nároky na pitnou vodu pro sociální účely jsou stanoveny dle přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:
♦ zaměstnanci

16 m3/rok

Dále byly ze zkušeností oznamovatele a projektanta s provozem obdobných
obchodních center převzaty následující další spotřeby vody pro:
♦
♦
♦
♦

WC návštěvníků
Bufety a kavárny
Restaurace
Ostatní provozní spotřeba
centra, mytí podlah, kropení
apod. )

– v průměru 3 l/návštěvník
– v průměru 10 l/návštěvníka
– v průměru 40 l/návštěvníka
– 20 m3/den (sociální zázemí návštěvníků fitness
zeleně, doplňování okruhů vody, netěsnosti armatur

Na základě dříve uvedených údajů o počtech zaměstnanců, provozní době a
předpokládaných průměrných počtech návštěvníků je celková roční spotřeba vody
uvedena v následující tabulce:
Tabulka: Předpokládaná roční spotřeba vody:
Odběr
Zaměstnanci
WC návštěvníků
Restaurace
Bufety, kavárny
Ostatní spotřeba
CELKEM

Výpočet
16 x 600
0,003 x 18 000 x 360
0,04 x 750 x 360
0,01 x 3000 x 360
20 x 360

3

Roční spotřeba (m /rok)
9 600
19 440
10 800
10 800
7 200
57 840

Uvedený výpočet spotřeby vody je ve shodě se zkušenostmi oznamovatele
s provozem obdobných zařízení, který předpokládá průměrnou spotřebu 10 m3/hod,
160 m3/den a roční spotřebu ve výši 57 600 m3.
Požadavek na zajištění potřeby požární vody bude stanoven v požární zprávě, která
bude součástí projektu pro územní řízení.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu objektů a zpevněných ploch se předpokládá použití
následujících surovinových zdrojů:
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky :
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.
- živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.
- betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce
Betonárka do 5 km.
- betonové dlažby, keramické výrobky, armovací železo, krytina, plastové a kovové výrobky,
výrobky ze skla
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města.
- betonové prefabrikáty
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km.
- ocelové nosné konstrukce
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v prováděcích
projektech stavby.
Provoz
Suroviny
V případě předkládaného záměru se za suroviny pokládají jednotlivé druhy zboží,
které budou do jednotlivých obchodů centra dováženy. Celková bilance nároků na
dopravu je uvedena v následující kapitole.
Energie
Elektrická energie

Po dohodě s VČE, a.s., regionálním pracovištěm v Pardubicích je možné nové
odběrné místo připojit z nově vybudované rozvodny 35 kV, umístěné v prostoru
obchodního centra (na severním konci budovy), nebo v jeho blízkosti. Tato rozvodna
nahradí stávající spínací stanici Poliklinika. Stávající kabelová vedení do stanice
Poliklinika budou přerušena a naspojkována na kabely do nové rozvodny VN –
součásti tohoto napojení bude přeložení části vedení v úseku mezi stanicí Poliklinika
a Hradeckou ulicí do trasy podél nově navrhované komunikace (prodloužení Sukovy
třídy). Stanice Poliklinika bude využita pouze pro odběr polikliniky.
V rámci záměru je navrženo vybudovat trafostanici 35/ 0,4kV, 3x 2000 kVA, která
bude obsahovat rozvaděč VN 35 kV, opatřený měřením na VN straně, stanoviště
transformátorů a kabelový prostor pro zaústění kabelů z rozvodny 35 kV VČE a pro
kabely k transformátorům. Dispoziční umístění bude v suterénu nebo přízemí budovy
(na jejím severním konci). Trafostanice bude koncipována tak, aby bylo možno
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zajistit okamžitou výměnu trafa při poruše. Transformátory 35/0,4 kV – 2000 kVA
(event. 1600 kVA) se navrhují jako suché.
Hlavní rozvodna NN – 0,4 kV bude umístěna v suterénu objektu. Jednotlivé
rozvaděče budou členěny obdobně jako u trafostanice. Samostatně bude osazen
požární rozvaděč, který bude zálohován z dieselagregátu.
Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení se předpokládá celkový
instalovaný příkon ve výši cca 4 000 kW. Upřesnění bude provedeno v dalších
stupních projektové dokumentace.
Pro zajištění elektrické energie v době výpadku dodávek z veřejné sítě bude
v samostatné místnosti v 1. PP osazen dieselagregát o výkonu 1000 kVA. Na tento
záložní zdroj bude napojeny požární systémy objektu, požární rozhlas a osvětlení
únikových cest. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.
Zemní plyn

Objekt bude napojen na veřejný plynovodní řad novými STL přípojkami zakončenými
v nice v obvodové stěně objektu. Přípojky plynu jsou určeny pouze pro provoz
restaurací (plynové nebo kombinované sporáky ).
V nice bude osazen regulátor a plynoměry. Z niky je rozvod veden odděleným
instalačním jádrem do příslušného podlaží. Zde je rozvod rozvětven a napájí
příslušná zařízení.
Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení se předpokládá roční
spotřeba zemního plynu ve výši cca 100 000 m3/rok.
Dodávky tepla

Veškeré dodávky tepla pro vytápění objektu a ohřev TUV bude zajištěn z přípojky
centrálního zásobování tepla (CZT) společnosti EOP Opatovice. Tlakově nezávislá
výměníková stanice tepla horká voda/voda bude umístěna v suterénu objektu u
vnějšího líce budovy směrem k ulici Palackého, odkud se předpokládá napojení
horkovodní přípojkou na venkovní rozvody CZT, vedené v této ulici.
Zdrojem tepla objektu bude výměníková stanice tepla horká voda primér (165/60°CPN25 – výhled 140/60°C-PN25)/ voda sekundér (75°C/55°C-PN16), napojená
horkovodní přípojkou na horkovodní rozvody společnosti EOP a.s. vedené v ulici
Palackého.
Na sekundární straně bude otopná soustava rozdělena na samostatné okruhy:
§
§
§
§

statické vytápění zázemí objektu
obchodní pasáž
multikino
tepelná smyčka

Oběh topné vody mezi deskovými výměníky a rozdělovačem/sběračem topných
okruhů budou zajišťovat oběhová čerpadla. Každý z okruhů bude osazen oběhovým
čerpadlem a trojcestným regulačním ventilem pro kvalitativní regulaci parametrů
okruhu.
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Okruh statického vytápění zázemí bude napojovat otopná tělesa v prostorách
hygienických místností (veřejné WC apod.), kanceláří vedení centra, vytápěných
chodeb apod.
Okruh obchodní pasáž bude napojovat výměníky ohřevu vzduchu ve
vzduchotechnických jednotkách větrání pasáže, která bude vytápěna teplovzdušně.
Dále napojí i cirkulační clony u vchodů do pasáže.
Okruh multikino napojí výměníky ohřevu vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách
větrání jednotlivých sálů kina, dále otopné plochy v zázemí multikina (veřejné WC,
sklady, chodby apod.).
Okruh tepelná smyčka napojí dva deskové výměníky ohřevu vody v systému tepelné
smyčky napojující tepelná čerpadla voda/vzduch umístěná v jednotlivých prodejnách
a buticích.
Předpokládaná roční spotřeba tepla bude cca 3.500 MWh/rok = 13.200 GJ/rok.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby
Bilance nároků na staveništní dopravu
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
bude způsobeno zemními pracemi, odvozem stavební suti a výkopové zeminy a
dovozem stavebních materiálů na výstavbu.
Provádění základových konstrukcí

Vzhledem k charakteru stavby bude objem výkopku činit cca 80 000 tun, výkopová
zemina bude odvážena nákladními automobily o nosnosti do 20 t, což představuje
celkem 8 000 pohybů TNA.
Provádění nosných konstrukcí

Tato etapa výstavby představuje nároky zejména na přepravu prefabrikátů a na
dopravu betonu. Přeprava prefabrikátů bude zajišťována kamionovými návěsy o
nosnosti do 30t. Monolitický beton spřahující vrstvy a doplňkových konstrukcí bude
zajišťován transportbetonem pomocí autodomíchávačů s nosností do 20 t z centrální
výroby betonu.
Celkový objem přepravovaných prefabrikátů je cca 9 000 tun. Celkový objem
monolitických konstrukcí je cca 7 000 tun. Doprava čerstvého betonu a ukládání
v místě se předpokládá mobilními čerpadly betonu v rozsahu 20 TNA/den.
Pomocná přeprava doplňkových materiálů se rovněž uvažuje kamionovými návěsy,
odhad potřeby je cca pohybů 10 kamionů/den.
Pro dopravní obslužnost stavby se předpokládá využití nového napojení plochy
plánovaného podzemního parkoviště vybudováním části komunikace v budoucnu
propojující komunikace Sukova a Závodu míru. Dále bude při výjezdu veškerá
obslužná staveništní doprava směřovat přes most P. Wonky mimo souvislou obytnou
zástavbu.
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Na základě uvedených skutečností lze bilancovat následující nároky staveništní
dopravy:
Ø zemní práce:
Ø stavební práce:

8 000 pohybů TNA v této etapě
5 500 pohybů TNA v této etapě

Dle předaných podkladů bude etapa zemních prací trvat cca 5 měsíců, což
představuje cca 100 pracovních dní. Průměrně bude tedy denně realizováno 80
pohybů TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje
průměrně 6 pohybů TNA/hod.
Dle předaných podkladů bude etapa hrubých stavebních prací trvat cca 4 měsíce,
což představuje 80 pracovních dní. Průměrně bude tedy denně realizováno 69
pohybů TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje
průměrně 5 pohybů TNA/hod.
Etapa provozu
Zásobování
Objem nákladní dopravy bude závislý na charakteru provozovaných obchodů
v obchodním centru. Na základě zkušeností oznamovatele s provozem obdobných
obchodních center se předpokládá následující průměrná denní dopravní obslužnost:
-

příjezd 2 TNA (kamiony)
příjezd 30 LNA (typ Avie)
příjezd 50 OA (typ osobní dodávka)
příjezd 18 OA (návštěvy, servisní vozidla služeb apod.)

– 4 pohyby TNA
– 60 pohybů LNA
– 100 pohybů OA
– 36 pohybů OA

Veškerá nákladní doprava do obchodního centra bude přijíždět Palackého ulicí
s odbočením do ulice K Polabinám a následně stávající komunikací k hotelu Labe.
Tato komunikace bude prodloužena a zahloubena do 1.PP, kde bude ve
vyhrazeném a odděleném prostoru prováděna vykládka. Shodná trasa bude
zachována i při výjezdu. Pohyby vozidel zásobování se předpokládají pouze v denní
době (06.00 – 22.00 hod.) a v pracovní dny pondělí – pátek.
Osobní doprava návštěvníků a zaměstnanců
Pro příjezd osobních vozidel návštěvníků a zaměstnanců bude upravena stávající
dopravní situace v zájmovém území. Úprava dopravního řešení představuje
podmiňující investici pro uvedení předkládaného záměru do provozu. Úprava
dopravního řešení bude spočívat:
q

q

ve změně stávající křižovatky tvaru T u Zimního stadionu (křižovatka ulice Hradecké a
Sukovy třídy). Tato křižovatka bude upravena na tvar X (Sukova třída bude prodloužena i
za křižovatku).
prodloužení Sukovy třídy za křižovatku. V rámci hodnoceného záměru bude provedeno
prodloužení Sukovy třídy tak, aby umožňovalo vjezd do podzemních garáží obchodního
centra. V další etapě bude tato komunikace dále prodloužena a napojena na stávající
ulici Závodu Míru. Tím dojde k zokruhování komunikací.

Areál obchodního centra je a bude i nadále velmi dobře přístupný prostřednictvím
MHD. Zastávkami v ulicích Hradecká a Palackého projíždí v krátkých časových
intervalech řada linek MHD. V rámci záměru bude rekonstruována i stávající lávka
pro pěší (přechod Palackého ulice).
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Dle sdělení oznamovatele se předpokládá příjezd cca 2500 osobních vozidel
návštěvníků a zaměstnanců (tj cca pětinásobná obměna stání v podzemním
parkovišti – tedy 5000 pohybů OA). Veškerá tato vozidla budou přijíždět
prodlouženou Sukovou třídou od křižovatky u Zimního stadionu. Z hlediska
uvedeného pohybu osobních automobilů se nejedná o absolutní nárůst pohybů
osobních automobilů, protože podzemní parking současně nahrazuje stávající
povrchové parkoviště před hotelem Labe, které plní z části shodnou funkci parkoviště
pro návštěvníky centra města a obchodních zařízení zde se vyskytujících.

Dle podkladů provozovatele parkoviště je na tomto parkovišti v současné době
realizováno 800 pohybů za den. Uvedené pohyby tedy nepředstavují navýšení na
vnějším komunikačním systému a již jsou zahrnuty ve stávajících údajích o dopravě
na komunikačním systému. V absolutním nárůstu by tak bylo možné v dalších
bilancích modelu dopravy uvažovat o 4 200 pohybech osobních automobilů, pro
výpočet na straně bezpečnosti je však uvažováno s vyvolanými 5000 pohyby.
Pohyby osobních vozidel návštěvníků a zaměstnanců budou částečně realizovány i
v noční době, tj. po 22 hodině (odjezd zaměstnanců z odpolední směny, odjezdy
návštěvníků z restaurací a multikina – dle podkladů oznamovatele lze z celkové
dopravní obslužnosti návštěvníků očekávat cca 15% pohybů realizovaných v noční
době).
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Na základě uvedeného rozboru lze s posuzovaným záměrem očekávat následující
nároky na vyvolanou dopravu, která se projeví na vnějším komunikačním systému
v dále zvolených úsecích komunikací za 24 hodin:
úsek komunikace
1
prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
2
Hradecká, část 2
3
Sukova
4
Hradecká, část 1
5
17. listopadu
6
Palackého, část 1
7
Palackého, část 2
8
K Polabinám, část 1
9
K Polabinám, část 2
10 vjezd zásobování
11 vjezd návštěvníci
Pozn.: N = návštěvníci, Z = zásobování

OA
N
Z
5000
0
1020
17
1090
17
2890
34
1734
34
1156
68
1040
68
116
136
116
0
0 136
5000
0

LNA
N
0
8
7
15
15
30
30
60
0
60
0

Situace řešených úseků je patrná z následujícího obrázku:
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TNA
N
0
2
0
2
0
2
2
4
0
4
0

celkem
5000
1047
1114
2941
1783
1256
1140
316
116
200
5000
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové a plošné zdroje:
Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou a stavebními aktivitami
bylo pracováno s emisními faktory pro rok 2006 (etapa výstavby) a 2007 (etapa uvedení do
provozu). V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní
faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na
kvalitu ovzduší. Emisní faktory byly určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet
emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní
FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet
univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel
různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými
hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů –
rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02
umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak
hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a
polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které
představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).
Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

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

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským
kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy
vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při
konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel
z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook
Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet
emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále
doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména
výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice
nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České
republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v
emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování
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matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na
jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé
z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren,
1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti
na vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich
výpočet.
ROK 2006
Typ vozidla
OA
LNA
TNA
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
Konvenční
EURO 1
EURO 1

Rychlost
(km/h):
50
50
50

Emisní
úroveň
Konvenční
EURO 1
EURO 1

Rychlost
(km/h):
50
50
50

NOx
5,0111
3,2901
18,7031
ROK 2007
NOx
5,0111
3,2901
18,7031

Emisní faktor (g/km)
PM 10
0,0016
0,1157
1,6036

Benzen
0,1946
0,0079
0,0594

Emisní faktor (g/km)
PM 10
0,0016
0,2311
1,5868

Benzen
0,1946
0,0079
0,0594

Etapa výstavby
Plošné zdroje
Emise z provozu nakladačů
Z hlediska emisí je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden
nakladač nebo rypadlo. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je
uvažováno s emisí 11,23 g NOx, 0,006 g benzenu a 1,038 g PM10.
Emise PM10 z těžební činnosti
Určitým zdrojem emisí mohou být skládky produktů, manipulace s těženým
materiálem, jeho nakládka apod. Tyto emise jsou obtížně vyčíslitelné. Pro úplnost
tyto emise zahrnujeme do modelu ve výši 0,05 kg/t produktu TZL, což představuje
0,04 kg/t frakce PM10.
Etapa výstavby – zemní práce
Zemní práce
Dle předaných podkladů bude manipulováno celkem s cca 80 000 t zeminy a
výkopků v rámci zemních prací. Při manipulaci s uvedeným objemem a při užití
uvedeného předpokladu o emisích z této činnosti lze očekávat po dobu zemních
prací trvajících cca 100 dnů emisi 3,20 tun frakce PM10.
Nakladače a dozery
Mezi plošné zdroje imisí patří pohyb nakladačů a dozerů v areálu stavby. Je
uvažováno v etapě výstavby s cca 3600 provozními hodinami, což předpokládá
spotřebu 54 000 l nafty/rok. Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno
následující množství emisí:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – nakladač a dozer
NOx
-1

Plošný zdroj

kg.den
6,064

PM10
-1

t. rok
0,606

-1

kg.den
0,560
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-1

t. rok
0,056

benzen
-1
-1
kg.den
t. rok
3,24E-03
3,24E-04
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Bilance emisí z plošného zdroje
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje automobilů byl pro volnoběh použit
předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km přičemž bylo uvažováno o době
volnoběhu 30 sekund.
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
rok
g/s
kg/den
t/rok

NOx
2,08E-05
0,748124
0,074812

PM10
1,78E-06
0,064144
0,006414

benzen
6,6E-08
0,002376
0,000238

Etapa výstavby – stavební práce
Bilance emisí z plošného zdroje
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje automobilů byl pro volnoběh použit
předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km přičemž bylo uvažováno o době
volnoběhu 30 sekund.
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
rok
g/s
kg/den
t/rok

NOx
1,79E-05
0,645257
0,051621

PM10
1,54E-06
0,055324
0,004426

benzen
5,69E-08
0,002049
0,000164

Liniové zdroje
Zemní práce
Na základě vyvolané dopravy v etapě zemních prací prezentované v příslušné
kapitole předkládaného oznámení lze bilancovat následující emise:
Tab. Bilance emisí
NOx
PM 10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Úseky
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
Zemní práce 4,16E-05 1,496248 0,149625 3,56E-06 0,128288 0,012829

Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
1,32E-07
0,004752
0,000475

Stavební práce
Na základě vyvolané dopravy v etapě stavebních prací prezentované v příslušné
kapitole předkládaného oznámení lze bilancovat následující emise:
Tab. Bilance emisí
NOx
-1
-1
-1
Úseky
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
Stavební práce 3,58E-05 1,290514 0,103241

-1

g/m.s
3,07E-06

PM 10
Benzen
-1
-1
-1
-1
-1
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
0,110648
0,008852 1,14E-07 0,004099 0,000328

Provoz

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Energetické zdroje
Energetické zdroje znečišťování ovzduší nevznikají. Obchodní centrum bude
vytápěno z CZT EOP Opatovice a.s. Obdobně bude připravována i TUV.
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Zemní plyn bude používán pouze pro přípravu jídel v restauracích a bufetech
rychlého občerstvení. Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu bude cca
100000 m3. Emise škodlivin ze spalování tohoto množství zemního plynu jsou
vyčísleny v následující tabulce na základě doporučených emisních faktorů dle přílohy
číslo 5 Nařízení vlády číslo 352/2002 Sb.:
Škodlivina
tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
Organické látky

6

3

Emisní faktor (kg/10 m ZP) Hmotnostní tok emisí (kg/rok)
20
2
9,6
1
1600
160
320
32
64
6

Poznámka: Organické látky vyjádřené jako suma organického uhlíku

Technologické zdroje
Technologickým zdrojem emisí je výduch vzduchotechniky odtahující vzduch
z prostoru podzemního parkoviště.
Jak vyplývá z příslušné části předkládaného oznámení, záměr generuje celkem 5136
pohybů osobních automobilů, 60 pohybů LNA a 4 pohyby TNA.
Průměrná ujetá vzdálenost na parkovací místo respektive do prostoru ramp (příjezd
+ odjezd) je uvažována 240 m. Dle předaných podkladů znamená záměr uvnitř
parkoviště následující vozometry/24 hodin:
OA
LNA
TNA

= 617 km/den, 221 875 km/rok
= 7,2 km/den, 2 592 km/rok
= 0,5 km/den,
180 km/rok

V následující tabulce jsou provedeny bilance emisí z prostoru parkoviště:
Emise z liniových zdrojů uvnitř parkoviště
Emise vyplývají z uvažovaného počtu pohybů automobilů v prostoru parkoviště.
Tab.: Emise z liniových zdrojů uvnitř parkoviště
komunikace
Parkoviště
komunikace
Parkoviště
komunikace
Parkoviště

NOx
-1
g.s
0,00072
NOx
-1
kg.den
26,00923
NOx
-1
t. rok
9,36332

PM 10
-1
g.s
0,0000008
PM 10
-1
kg.den
0,02843
PM 10
-1
t.rok
0,00003

Benzen
-1
g.s
0,00003
Benzen
-1
kg.den
1,00018
Benzen
-1
t.rok
0,36006

Emise z plošného zdroje uvnitř parkoviště
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje automobilů byl pro volnoběh použit
předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km přičemž bylo uvažováno o době
volnoběhu 30 sekund.
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje OA – parkovací dům
rok
NOx
g/s
0,01325
kg/den
0,47686
t/rok
0,17167
Výduch odvětrání podzemního parkoviště:

PM 10
Benzen
0,00028
0,00038
0,01022
0,01359
0,00368
0,00489
3
300 m /hod/místo
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b) hlavní plošné zdroje znečištění
Vzhledem ke skutečnosti, že prostor parkoviště je odvětráván vzduchotechnikou, lze
tento zdroj znečištění ovzduší považovat za technologický zdroj znečištění ovzduší.
c) hlavní liniové zdroje znečištění
Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu. Pro rok 2007 jsou pak
emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem posuzovaného záměru odhadnuty
následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) – rok 2007
Úseky
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
0,000696 25,055500 9,019980
0,000146
5,260238 1,893686
0,000155
5,570318 2,005315
0,000409 14,739210 5,306117
0,000247
8,908976 3,207231
0,000174
6,269696 2,257090
0,000158
5,688408 2,047827
4,26E-05
1,535016 0,552606
1,61E-05
0,581288 0,209264
2,65E-05
0,953728 0,343342
0,000696 25,055500 9,019980

PM 10
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
2,22E-07
0,008000 0,002880
1,86E-07
0,006682 0,002405
9,41E-08
0,003389
0,00122
3,14E-07
0,011319 0,004075
1,75E-07
0,006295 0,002266
3,35E-07
0,012065 0,004343
3,3E-07
0,011879 0,004277
5,73E-07
0,020616 0,007422
5,16E-09
0,000186 6,68E-05
5,68E-07
0,020431 0,007355
2,22E-07
0,008000 0,002880

Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
2,7E-05
0,973000 0,350280
5,61E-06
0,201982 0,072714
5,99E-06
0,215478 0,077572
1,58E-05
0,569248 0,204929
9,56E-06
0,344171 0,123902
6,63E-06
0,238546 0,085877
6E-06
0,215973 0,077750
1,38E-06
0,049751 0,017910
6,27E-07
0,022574 0,008126
7,55E-07
0,027177 0,009784
2,7E-05
0,973000 0,350280

B.III.2. Odpadní vody
Etapa výstavby
Splaškové odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu pro sociální
účely v této etapě a lze je vybilancovat objemem cca 4800 m3 pro celou etapu
výstavby, která je předpokládána v délce cca 16 měsíců. Tato bilance však vychází
z předpokladu, že v průběhu výstavby bude uvedena do provozu vodovodní přípojka
a sociální zařízení staveniště bude napojeno na splaškovou kanalizaci. Do doby, než
tato napojení budou realizována, budou používána pouze chemická WC, a produkce
odpadních splaškových vod bude prakticky nulová. Upřesnění bude provedeno
v prováděcích projektech stavby.
Etapa provozu
Podél areálu určeného pro výstavbu vedou 3 hlavní stávající funkční veřejné řady
jednotné kanalizace (stoky) dimenzí Js 400 mm (jednotná, vedená ulicí Palackého
směrem ke křižovatce s Hradeckou), Js 1300 mm (jednotná, vedená ulicí Hradeckou
směrem ke křižovatce se Sukovou třídou) a Js 1700/ 2100 mm vedená severním
okrajem dotčeného území.
Do zájmového území zasahuje trasa nefunkční stoky, která byla již dříve přeložena,
v rámci rekonstrukce komunikací, pod vozovku Hradecké ulice. Tato kanalizační
stoka bude odstraněna v rámci stavebních prací pouze v rozsahu, který zasahuje do
obrysu navrhované stavby.
Na stávající stoku Js 1700/ 2100 mm bude napojena nová přípojka jednotné
splaškové a dešťové kanalizace DN 400 mm. Tato kanalizace bude vedena pod
nově navrženou obslužnou komunikací až k severní části budovy, kde se rozdělí na
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jednotlivé areálové rozvody (DN 200-300 mm), které povedou podél budovy až
k jednotlivým odbočkám pro napojení splaškové a dešťové kanalizace. Splaškové
vody z restaurací budou před zaústěním do této kanalizace předčištěny
v odlučovačích tuků a olejů. Na této přípojce kanalizace budou vysazeny odbočky
pro budoucí napojení další zástavby území a budou do ní také zaústěny dešťové
vody z vozovek (přes uliční vpusti).
Další přípojka je navržena s napojením na stoku Js 400 mm vedenou ulicí
Palackého. Tato přípojka je navržena v dimenzi DN 300 mm. Také tato přípojka se
před budovou dělí na areálové rozvody, které vedou podél ní. Na jedné z větví je
napojen odlučovač tuků a olejů.
Splaškové vody

Splaškové vody ze sociálních zařízení zaměstnanců, WC návštěvníků a případně i
další odpadní vody z vlastního provozu obchodního centra budou svedeny do
jednotné kanalizace a přes revizní šachtu budou vypouštěny do městského
kanalizačního sběrače, který je zakončen BČOV. Do této kanalizace budou přes
odlučovače tuků a olejů napojeny i odpadní vody z restaurací, kaváren a bufetů
rychlého občerstvení.
Množství splaškových vod lze recipročně stanovit z výpočtu potřeby vody.
Předpokládané množství všech těchto odpadních vod bude cca 10 m3/hod, 160
m3/den a 57 840 m3/rok.
Vzhledem k charakteru jednotlivých druhů odpadních vod lze předpokládat, že
splaškové odpadní vody na odtoku z obchodního centra budou splňovat předepsané
limity znečištění, stanovené městským kanalizačním řádem.
Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody v obchodním centru nevznikají. Malé množství
odpadních vod z občasné produkce odpadních vod z technického zázemí (např.
kondenzát ze vzduchotechnických, klimatizačních a chladících jednotek) je bilančně
uvedeno jako splaškové vody.
Srážkové vody

Pro odvod srážkových vod z převážně plochých střech je navržen nízkoprofilový
podtlakový systém. Střešní vpusti budou plastové, napojené se spodní vrstvou
hydroizolace, s ochranou mřížkou proti hrubým nečistotám (listí). Střešní vpusti
budou v případě, že teplota klesne po + 4°C, vyhřívány. Svislá potrubí budou
přisazena ke sloupům nosného systému.
Odvod srážkových vod z manipulačních ploch a větších chodníkových ploch bude
řešen liniovými odvodňovacími žlaby a vpustěmi, odvodnění vozovek bude řešeno
pomocí uličních vpustí. Ostatní chodníky budou odvodněny volně v rámci
nezpevněných zelených ploch.
Podlaha parkoviště bude odvodněna (zanesená dešťová voda a tající sníh) do
nepropustných sběrných jímek, které v případě potřeby bude provozní obsluha
vyprazdňovat. Způsob vyprazdňování bude upřesněn v dalším stupni projektové
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dokumentace. Vzhledem k tomu, že voda z těchto jímek může obsahovat ropné
látky, musí být tato skutečnost zohledněna při dalším nakládání s těmito vodami.
Následující výpočet ročního množství srážkových vod z hodnoceného území po
realizaci I etapy vychází z údajů projektanta o velikosti zastavěných, zpevněných a
nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu srážek pro pardubickou oblast ve
výši cca 600 mm/rok.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod po realizaci I etapy záměru
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
20 300
5 510
480
26 290

3

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Qr [m /rok]
10 962
2 314
29
13 305

Bilance stávajících odtokových poměrů z hodnoceného území, které je převážně
využíváno jako parkoviště, je provedena v další tabulce:
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
16 970
9 320
26 290

3

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Qr [m /rok]
0
7 127
559
7 686

Jak je z provedeného výpočtu zřejmé, zvýší se roční odvod srážkových vod o cca
6000 m3.
Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 205 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů po realizaci I etapy
záměru
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
20 300
5 510
480
26 290

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
374,54
79,07
0,98
454,59

3

Qr [m /15 minut]
337,1
71,2
0,9
409,2

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
16 970
9 320
26 290

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
0
243,52
19,11
262,63

3

Qr [m /15 minut]
0
219,2
17,2
236,4

Z hlediska přívalových srážek tudíž v porovnání se stávajícím stavem dochází
k nárůstu Qr (m3/15 minut) o 172,8 m3. Uvedený objem srážkových vod byl
předběžně odsouhlasen správcem kanalizace za podmínky, že pro dešťové vody
bude zřízena trubní dešťová zdrž napojená na veřejnou kanalizaci o takové kapacitě,
aby odtok do veřejné kanalizace v rámci této etapy byl omezen na 100 l/s (a pro
konečné zastavění území do 150 l/s).
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B.III.3. Odpady
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.
Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo likvidace. Tato povinnost bude zapracována do
smlouvy o provedení prací. Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura
jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod č. 170106
Dřevo
Sklo
Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod č. 170410
Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

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

kód odpadu
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150110
150202
170101
170102
170107
170201
170202
170302
170405
170411
170504
200301
200304

Doporučení zpracovatelského týmu oznámení pro minimalizaci negativních vlivů pro
oblast nakládání s odpady ve fázi výstavby jsou uvedena v příslušné části D
oznámení.
Provoz

V obchodním centru bude provozovat svoji činnost cca 100 původců odpadů (každý
provozovatel obchodu bude právním subjektem a z hlediska zákona o odpadech
původcem odpadu).
Na základě zkušeností oznamovatele s provozem obdobných obchodních center se
navrhuje následující model nakládání s odpady.
♦ Provozovatel objektu (investor) bude na základě smluvního vztahu s nájemci

(původci odpadu) přebírat od jednotlivých původců v objektu následující druhy
odpadů, u kterých lze předpokládat výskyt u převážné většiny původců.
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Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu
název odpadu
Kal z odlučovačů
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Textilní materiály
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Plasty
Kovy
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

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

kód odpadu
130502
150101
150102
150103
150104
150105
150106
200101
200102
200108
200111
200121
200139
200140
200301
200303

Provozovatel objektu (investor) bude tuto činnost vykonávat v souladu se zákonem o
odpadech (povolení k provozu zařízení ke sběru odpadů). Veškeré opravy a údržba
strojního zařízení technického zázemí obchodního centra (vzduchotechnika,
chlazení, klimatizace, vytápění, elektroinstalace, výtahy apod.) budou zajišťovány
odborným servisem na základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i
podmínka, že servisní služba zajistí odpovídající způsob nakládání s odpady, které
vznikly v rámci provedení této servisní činnosti. Nebezpečné odpady budou
shromažďovány odděleně ve skladu nebezpečných odpadů. Ostatní odpad bude
tříděn a shromažďován ve vyhrazených a označených prostorách. Směsný
komunální odpad bude odvážen přes kontejnery na základě písemné smlouvy s
obcí.
Množství jednotlivých druhů odpadů budou upřesněna po zahájení provozu
obchodního centra.
♦ Pokud budou u některých původců odpadu v areálu obchodního centra vznikat
další specifické odpady, bude za správné nakládání s těmito odpady zodpovědný
příslušný původce odpadu, který si musí vytvořit v rámci pronajatých prostorů
odpovídající podmínky pro shromažďování těchto odpadů. Tyto druhy odpadů
bude příslušný původce předávat oprávněným osobám k využití nebo
zneškodnění na základě přímého smluvního vztahu.
B.III.4. Ostatní výstupy
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí,
způsoby jejich omezení)

Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry
v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako
stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní
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životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících
zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude
pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která
je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může
tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)

-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3

Dle předaných podkladů bude etapa zemních prací trvat cca 5 měsíců, což
představuje cca 100 pracovních dní. Průměrně bude tedy denně realizováno 80
pohybů TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje
průměrně 6 pohybů TNA/hod.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5

Typ stroje, název
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
Domíchávače betonové směsi (3
kusy)
Stavební míchačky (2 kusy)
Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den
LpA10 = 79 dB(A)
7
LpA10 = 80 dB(A)
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

4
6

Dle předaných podkladů bude etapa hrubých stavebních prací trvat cca 4 měsíce,
což představuje 80 pracovních dní. Průměrně bude tedy denně realizováno 69
pohybů TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje
průměrně 5 pohybů TNA/hod.
Provoz
Objekt dostavby obchodního centra v Pardubicích, Masarykovo náměstí, bude
vybaven zařízením vzduchotechniky a klimatizace. Dle předaných podkladů budou
stacionárními zdroji hluku umístěnými na střeše objektu následující zdroje hluku:
♦ dvě kompresorové chladící jednotky se vzduchem chlazenými kondenzátory (pro pasáž)
♦ dvě kompresorové chladící jednotky se vzduchem chlazenými kondenzátory (pro
multikino)
♦ dvě chladící věže
♦ výduchy vzduchotechniky z podzemního parkoviště a z prostorů obchodní pasáže,
obchodů, restaurace, multikina a společných hygienických zařízení

36

Obchodní centrum PALACE PARDUBICE, Masarykovo náměstí Pardubice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Ve výpočtu akustické studie jsou zohledňovány následující stacionární zdroje hluku:
Označení
zdroje
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

Popis stacionárního zdroje hluku
kompresorová chladící jednotka pro pasáž
kompresorová chladící jednotka pro pasáž
kompresorová chladící jednotka pro multikino
kompresorová chladící jednotka pro multikino
chladící věž
chladící věž
jednotka vzduchotechniky – parkoviště
jednotka vzduchotechniky – obchodní pasáž
jednotka vzduchotechniky – obchody
jednotka vzduchotechniky – restaurace
jednotka vzduchotechniky – multikino
jednotka vzduchotechniky – společná hygienická zařízení

LAeqT-x (dB)/A/
ve vzdálenosti 10 m)
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 65
LAeq,T-10m = 57
LAeq,T-10m = 57
LAeq,T-10m = 57
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 50

Situace zdrojů je patrná z následujícího výpisu programu HLUK+

Plošné zdroje hluku:

Plošné zdroje hluku v rámci posuzovaného záměru nevznikají.
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Výška
(m)
15,5 m
15,5 m
15,5 m
15,5 m
15,5 m
15,5 m
15,5 m
15,5 m
15,5 m
15,5 m
15,5 m
15,5 m

Provoz v
noci
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
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Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku související s vyvolanou dopravou - model frekvence TNV a
osobních aut - je uveden již v kapitole B.II.4 - Nároky na dopravní a jinou
infrastrukturu:
úsek komunikace
1 prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
2 Hradecká, část 2
3 Sukova
4 Hradecká, část 1
5 17. listopadu
6 Palackého, část 1
7 Palackého, část 2
8 K Polabinám, část 1
9 K Polabinám, část 2
10 vjezd zásobování
11 vjezd návštěvníci
Pozn.: N = návštěvníci, Z = zásobování

OA
N
Z
5000
0
1020
17
1090
17
2890
34
1734
34
1156
68
1040
68
116
136
116
0
0 136
5000
0

LNA
N
0
8
7
15
15
30
30
60
0
60
0

TNA
N
0
2
0
2
0
2
2
4
0
4
0

celkem
5000
1047
1114
2941
1783
1256
1140
316
116
200
5000

Pro vyhodnocení příspěvků k akustické situaci zájmového území je nezbytné rozdělit
celkovou vyvolanou dopravu na denní a noční dobu:
Doprava v denní době:
úsek komunikace
1 prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
2 Hradecká, část 2
3 Sukova
4 Hradecká, část 1
5 17. listopadu
6 Palackého, část 1
7 Palackého, část 2
8 K Polabinám, část 1
9 K Polabinám, část 2
10 vjezd zásobování
11 vjezd návštěvníci
Pozn.: N = návštěvníci, Z = zásobování

OA
N
Z
4250
0
867
17
926
17
2456
34
1474
34
983
68
884
68
98
136
98
0
0 136
4250
0

LNA
N
0
8
7
15
15
30
30
60
0
60
0

TNA
N
0
2
0
2
0
2
2
4
0
4
0

celkem

OA
N
Z
750
0
153
0
164
0
434
0
260
0
173
0
156
0
18
0
18
0
0
0
750
0

LNA
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TNA
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

celkem

4250
894
950
2507
1523
1083
984
1084
98
200
4250

Doprava v noční době:
úsek komunikace
1 prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
2 Hradecká, část 2
3 Sukova
4 Hradecká, část 1
5 17. listopadu
6 Palackého, část 1
7 Palackého, část 2
8 K Polabinám, část 1
9 K Polabinám, část 2
10 vjezd zásobování
11 vjezd návštěvníci
Pozn.: N = návštěvníci, Z = zásobování

750
153
164
434
260
173
156
18
18
0
750

Vyvolaná doprava na komunikačním systému je zohledněna ve vyhodnocení
výsledné akustické situace v zájmovém území. Pro stávající dopravní intenzity na
komunikačním systému je využito podkladů z „Počítačového dopravního modelu
komunikační sítě města Pardubic, porovnání tří variant dopravního řešení ÚPn“, a to
pro úseky 2, 3, 4, 5 a 6. Pro úseky č. 8 a 9 byly použity výsledky místního šetření
souvisejícího s měřením dopravního hluku v rámci posuzovaného záměru (viz
příloha č.4). Po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví byly pro výpočet
zvoleny údaje o stávajícím stavu dopravy na existujícím komunikačním systému,
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navýšeném příslušnými růstovými koeficienty dle ŘSD, ke kterým byla přičtena
doprava vyvolaná na komunikačním systému v souvislosti s posuzovaným záměrem.
Stávající doprava na komunikačním systému dle již zvolených úseků komunikací pro
počáteční akustickou situaci je patrná z následující tabulky:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

úsek komunikace
prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
Hradecká, část 2
Sukova
Hradecká, část 1
17. listopadu
Palackého, část 1
Palackého, část 2
K Polabinám, část 1
K Polabinám, část 2
vjezd zásobování
vjezd návštěvníci

TNA
0
2 600
1 400
2 000
2 000
1 000
800
210
106
50
0

OA + LNA
0
23 600
16 400
15 800
16 400
8 800
9 000
7 800
4 600
140
0

celkem
0
26 200
17 800
17 800
18 400
9 800
9 800
8 010
4 706
190
0

Pro vyhodnocení akustické situace v zájmovém území v roce 2007 bylo použito
následujících růstových koeficientů:
Tab.: Výhledové koeficienty růstu dopravy dle ŘSD ČR
Rok
2000-2005
2000-2005
2000-2005
2005-2010
2005-2010
2005-2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

Pro stav bez realizace záměru bylo se zohledněním růstových koeficientů pro rok
2007 uvažováno s následující intenzitou dopravy na komunikačním systému:
úsek komunikace
TNA
LNA
1 prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
0
0
2 Hradecká, část 2
2 803
1 330
3 Sukova
1 484
944
4 Hradecká, část 1
2 156
805
5 17. listopadu
2 120
804
6 Palackého, část 1
1 060
615
7 Palackého, část 2
848
633
8 K Polabinám, část 1
223
549
9 K Polabinám, část 2
112
324
10 vjezd zásobování
50
140
11 vjezd návštěvníci
0
0
Pozn.: rozdělení sumy OA + LNA na osobní a lehké nákladní automobily bylo provedeno na
z posledního sčítání ŘSD

OA
0
24 252
16 538
16 322
16 678
8 696
8 961
7 766
4 579
0

celkem
0
28 385
18 966
19 283
19 602
10 371
10 442
8 538
5 015
190
0
základě poměru těchto vozidel

Výsledná doprava na komunikačním systému v roce 2007 se zohledněním
posuzovaného záměru je doložena v následující tabulce:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

úsek komunikace
prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
Hradecká, část 2
Sukova
Hradecká, část 1
17. listopadu
Palackého, část 1
Palackého, část 2
K Polabinám, část 1
K Polabinám, část 2
vjezd zásobování
vjezd návštěvníci

TNA
0
2 805
1 484
2 158
2 120
1 062
850
227
112
54
0

LNA
0
1 338
951
820
819
645
663
609
324
200
0

Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
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OA
5 000
25 289
17 645
19 246
18 446
9 852
10 069
8 018
4 695
136
5 000

celkem
5 000
29 432
20 080
22 224
21 385
11 559
11 582
8 854
5 131
390
5 000
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Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat
opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným
Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
B.III.1. Možnosti vzniku havárií

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
B.III.2. Dopady na okolí
Požár

Komplexní protipožární zabezpečení objektu bude řešeno v samostatném projektu
v rámci dokumentace pro územní řízení. Kromě vlastní protipožární bezpečnosti
objektu bude kladen vysoký důraz i na bezpečnou evakuaci osob (únikové cesty).
Součástí návrhu bude zajištění požadované požární odolnosti konstrukcí a uzávěrů
otvorů včetně realizace všech dostupných technických systémů požární ochrany:
§
§
§
§

venkovních hydrantů, vnitřních hydrantů a PHP (přenosných hasících přístrojů)
stabilního hasicího zařízení (sprinklerů)
EPS (systému elektrické požární signalizace), požárního rozhlasu
zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK)

Požadavkům požární bezpečnosti bude také přizpůsobeno řešení souborů
zdravotechniky, vzduchotechniky a chlazení, vytápění a elektroinstalací včetně
zajištění záložního zdroje energie.
Celý systém provozu protipožárního zabezpečení, včetně nouzového osvětlení
únikových cest a východů bude napojen i na náhradní zdroj elektrické energie, takže
i při výpadku dodávek elektrické energie z veřejné sítě bude plně funkční.
Detailněji problematiku možných havárií nelze řešit v rámci procesu posuzování
vlivů na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy
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záměru, to je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o
hodnocení vlivů na životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o
záměru a řada údajů není k dispozici vůbec – zejména sortiment prodávaného zboží,
množství a objemy skladovaného zboží nebo i charakteristika stavebních a
konstrukčních materiálů, dále údaje o nárocích na požární vodu apod.
V doporučených opatřeních předkládané dokumentace je k této problematice
formulováno následující doporučení:
•

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

Havarijní únik látek škodlivých vodám

Vzhledem ke skutečnosti, že veškerá stání motorových vozidel, včetně vykládky
vozidel zásobování budou soustředěna do krytého podzemního parkoviště, lze
dopad takovéto havárie označit za lokální a neprojevující se mimo areál.
Podlaha parkoviště bude odvodněna (zanesená dešťová voda a tající sníh) do
nepropustných sběrných jímek, které v případě potřeby bude provozní obsluha
vyprazdňovat. Způsob vyprazdňování bude upřesněn v dalším stupni projektové
dokumentace.
B.III.3. Preventivní opatření

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají
především ve volbě bezpečné koncepce objektu a v konstrukčním a dispozičním
řešením objektu dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci
odpovídajících samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení
provozní dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění bezpečného provozu je
zpracování a dodržování provozních předpisů. Jiná preventivní opatření vzhledem k
charakteru objektu a předpokládaným aktivitám nejsou tímto oznámením
požadována.
B.III.4. Následná opatření

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, vody - t.j. zneškodněním
jednorázových a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v plánu opatření
pro havarijní únik látek škodlivých vodám resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci
objektu není nezbytné požadovat realizaci dalších následných opatření.
Na základě uvedených skutečností lze doporučit respektování následujících
doporučení:
•

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

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu odlučovačů tuků
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Zájmové území určené pro umístění stavby leží v katastrálním území Pardubice,
v intravilánu města.
Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace
z důvodu existence rušných komunikací, admimistrativní a kancelářské objekty,
činžovní domy a sídlištní zástavba, takže s výjimkou nejbližšího okolí Labe
s rudimenty přírodě blízkého prostředí jde o silně pozměněnou městskou krajinu.
Záměr je ohraničen stávajícími komunikacemi Palackého, Hradecká a nově
prodlouženou Sukovou třídou a dále pak obchodním střediskem TESCO, hotelem
Labe a poliklinikou. Úprava stávající křižovatky ulice Hradecká se Sukovou třídou a
prodloužení Sukovy třídy jsou souvisejícími, podmiňujícími stavbami pro realizaci
záměru.
Území leží v Pardubickém bioregionu ve středu východních Čech v tzv. Pardubické
kotlině. Bioregion je protažen podél řek Labe a Loučné a má celkovou plochu 594
km², nachází se v mírně chladnějších a vlhčích východních Čechách. Typickou
charakteristikou bioregionu jsou nivy s luhy a slatinnými olšinami a na ně navazující
nízké a střední terasy s borovými doubravami a slatinami. Biota náleží
do 2. bukovo-dubového a 3. dubovo-bukového stupně. Zastoupena jsou obdobná
společenstva jako v Polabském bioregionu, avšak bez účasti většiny teplomilných
druhů, ale se zastoupením druhů subatlantských.
Podle fytogeografického členění leží území v Českém termofytiku ve
fytogeografickém okrese Východní Polabí, podokrese Pardubické Polabí.
Potenciálně přirozenou vegetací jsou podle Neuhäuslové (Neuhäuslová et al. 1998)
jilmové doubravy (Ulmo-Fraxinetum).
Území je z hlediska pozemků kategorizováno zcela jako zastavěná a ostatní plocha,
tedy mimo ZPF respektive PUPFL.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje
zastoupeny. Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo
v zájmovém území záměru.
Nejvýznamnějším impaktem souvisejícím s posuzovaným záměrem je nárůst
frekvence dopravy a s tím související změny v imisní a akustické situaci v území,
které jsou posouzeny rozptylovou a akustickou studií.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Z hlediska klimatického je území zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým,
teplým a sušším létem. Přechodné období je zde krátké, s teplým až mírně teplým
jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky. Mezoklimatické
poměry nejsou rovinným reliéfem terénu
prakticky vůbec ovlivněny. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem
8,4oC. V lednu klesá teplotní průměr až na -1,8 o C. Nejteplejším měsícem roku je
červenec s průměrnou teplotou 18,4oC. V Pardubicích je v průměru za rok kolem 28
ledových dnů s teplotou pod 0 oC po celý den. Letních dnů s teplotou nad 25 oC je v
Pardubicích 47. Průměrné roční množství srážek se pohybuje kolem 600mm, z
nichž 62% je v teplé části roku. Z hlediska převažujících směrů větru mají největší
četnost větry z jihovýchodu (19,5%).
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné teploty vzduchu ve 0C, které byly
získány zpracováním údajů z klimatických pozorovacích stanic sítě Českého
hydrometeorologického ústavu reprezentujících poměry v oblasti Pardubice.
I.
-1,8

II.
-0,6

III.
3,6

IV.
8,2

V.
13,6

VI.
16,5

VII.
18,4

VIII.
17,4

IX.
13,7

X.
8,5

XI.
3,7

XII.
-0,1

Oblast Pardubic patří mezi normálně zavlažovaná místa naší republiky. Za rok zde
spadne v průměru 599 mm srážek. Roční chod srážek je velmi proměnlivý a
maximum se může vyskytnout prakticky od června po srpen, v ojedinělých
případech dokonce v květnu. Nejnižší srážky připadají v dlouholetém průměru na
únor. Měsíční úhrny srážek v mm jsou uvedeny v následující tabulce:
I.
36

II.
32

III.
35

IV.
45

V.
60

VI.
64

VII.
81

VIII.
73

IX.
49

X.
46

XI.
40

XII.
38

IX.
-

X.
0,4

XI.
2

XII.
5,5

Počet dnů se sněžením je uveden v následující tabulce:
I.
6,9

II.
6

III.
4,2

IV.
1,3

V.
0,2

VI.
-

VII.
-

VIII.
-

Znečištění ovzduší
Z hlediska množství produkovaných základních škodlivin patří okres Pardubice mezi
nejvýznamnější okresy České republiky. Je to dáno především chemickým
průmyslem, který je situován na návětrné straně města a nedořešeným dopravním
systémem. Na území města Pardubice je imisní situace základních škodlivin trvale
monitorována stacionárními stanicemi. Výsledky těchto měření jsou dále doplňovány
jednorázovým měřením, zvláště pak v oblasti ostatních škodlivin.
ČHMÚ Praha, úsek ochrany ovzduší, stanovil z hlediska pozadí imisní situace
města Pardubice ve svém vyjádření hodnoty uvedené v následující tabulce:
SO2
X (2000)
10
Poznámky:
-3
1) údaje jsou uvedeny v µg.m
2) x = roční aritmetický průměr
3) SPM = prašný aerosol bez rozlišení velikostí částic
4) * = stanoveno na základě menšího počtu dat

SPM
27*

43

NOx
30
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Hodnocené území je významně ovlivňováno i celou řadou specifických
anorganických a organických škodlivin, které jsou produkovány z nízkých zdrojů
místních průmyslových zdrojů. Vzhledem k tomu, že v rámci hodnoceného záměru
nedochází k emisím těchto specifických škodlivin, nejsou ani dále blíže
specifikovány.
Charakter znečištění ovzduší dle stanic AIM je následující:
Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV:
Hodinové MT:
Hodinové TE:
Roční LV:
Roční MT:
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

ESEZM
38970
EPAOA
27039
EPAUA
41092

2004
Pardubický
Pardubice
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
60,0
18
40,0
12,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG
Kv
Kv
Max. 19 MV VoL

93,0 41,0 15,0

ČHMÚ
Manuální měřicí
1346
program
Sezemice
GUAJA

23.01.

MÚPa
111,3 83,2
Automatizovaný
1418
měřicí program
Pardubice18.03. 31.12.
CHLM
Rosice

0

ČHMÚ
104,8 86,9
Automatizovaný
1465
měřicí program
Pardubice
17.03. 06.01.
CHLM
Dukla

0 18,7

50,0

S

N

SG dv

14,5 21,8 17,7 11,03 329
74

73

90

92 14,8 1,90 31

64,5 43,7 14,6 21,4 13,4 11,7 26,0 18,1 11,01 362

0

24.01.

49,7

90

91

91

90 15,5 1,73

1

75,4 46,1 19,4 24,9 15,0 17,0 35,0 23,1 12,14 351

0 61,2 24.01.

53,6

85

89

85

92 20,4 1,65

Imisní pozadí PM10
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV:
Denní MT:
Denní TE:
Roční LV:
Roční MT:

2004
Pardubický
Pardubice
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
5,0
35
40,0
1,6
Hodinové hodnoty

Organizace:
KMPL Staré č. ISKO
Lokalita

Typ m.p.
Metoda

Max.
Datum

EPAUA
41095

ČHMÚ
1465
Pardubice
Dukla

Automatizovaný 238,0
měřicí program
RADIO
31.12.

Denní hodnoty

Čtvrtletní hodnoty

Roční
hodnoty

95% 50%
50%
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv
Kv
99.9% 98%
98%
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
Kv
31
63,9 23,0 137,6
44,6 28 25,0 29,9 23,2
31,6
17,53
1
147,0

92,4 24.01. 26.02.

44

20 71,0

84

91

44

92

1,81 48
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Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV:
Denní MT:
Denní TE:
Roční LV:
Roční MT:

KMPL

HHKSK
20971

HHKBA
41180

2004
Královéhradecký
Hradec Králové
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
5,0
35
40,0
1,6
Hodinové hodnoty

Organizace:
Staré č.
ISKO
Lokalita

Typ m.p.
Metoda

ZÚ
396
Hr.Král.Sukovy sady

Kombinované
měření
TEOM

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Max.
Datum

95%
Kv
99.9%
Kv

145,5

Roční hodnoty

50%
50%
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
105,1 39,7 15 22,9
22,0 22,1 26,6 25,3 12,81 344

24.01.

192,5
Automatizovaný
měřicí program
14.02.
RADIO

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

24.01. 10.12.

69,5 25,3 117,6

10 57,2

51,1

38 26,3

150,8 89,2 21.12. 28.03.

25 75,8

70

91

92

28,3
59

88

91 22,8

1,58 20

32,8 30,1 16,34 318
79

92 26,3

1,69 14

Imisní pozadí benzenu
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV:
Roční MT:
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
EPAOA
38745

MÚPa
1418
PardubiceRosice

2004
Pardubický
Pardubice
BZN-benzen
3
µg/m
5,0
3,750
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Automatizovaný
měřicí program
GCH-PID

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
37,0
Max.

24.01.

Denní hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X S N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
30,5 7,2 1,2 5,4 0,9 0,7 2,2 2,3 3,13 330
24.01.

9,8

79

91 75

85 1,4 2,61

9

C.2.2. Voda
Podzemní voda

Území má plochý reliéf s mírným sklonem k jihu. Hlavním tokem v území je řeka
Labe, která od Hradce Králové teče směrem jižním a v Pardubicích se obrací
směrem západním. K významné změně hydrografických a hydrologických poměrů
došlo výstavbou jezu v Srnojedech. Původní koryto řeky Labe bylo převedeno do
umělého kanálu a původní řečiště se stalo ramenem, které s novým tokem
hydrologicky komunikuje.
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Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo
hydrologického povodí 1-03-01-001. Labe pramení na Labské Louce v Krkonoších
ve výšce 1 384 m n.m. a státní hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m.
Celková plocha povodí činí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka
toku je 1 154 km, z toho v ČR 370,2 km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308
m3.s-1. Řeka již od Jaroměře nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule.
Na Labi je 18 hydrologických stanic.
Zájmové území je situováno mimo záplavové území řeky Labe, jak je patrné
z následujícího vyjádření:

Pohyb podzemní vody je vázán na průlinový kolektor, vyvinutý ve štěrkopísčitých
sedimentech. Souvislá a převážně volná hladina podzemní vody kolísá v závislosti
na intenzitě atmosférických srážek a hladině vody v Labi. Naražená hladina
podzemní vody byla průzkumnými pracemi dokumentována v úrovních 214 – 216 m
n.m. Ustálená hladina v úrovních 214,3 – 216,3 m n.m., tj. přibližně 4,2 – 5,1 m pod
terénem s kótou okolo 220 m n.m.
Podle údajů ČHMÚ Hradec Králové z roku 1995 (Sedlmajer, Vrba 1997) dosahují
kóty hladiny povodňových průtoků na řece Labi následujících hodnot:
-

padesátileté průtoky Q50
stoleté průtoky Q100

…
…

hladina povodňové vody 217,13 m n.m.
hladina povodňové vody 217,60 m n.m.

Povodně v srpnu 2002 se neprojevily výrazně zvýšenými průtoky na řece Labi.
Nejvyšší vodní stav byl však zaznamenán při povodni v roce 1997. Hladina
povodňové vody v Labi dosahovala v létě roku 1997 úrovně max. 217 m n.m.
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Z hlediska hydrogeologického členění patří území do hydrologického rajónu č. 114
(Labe po Týnec), který reprezentuje kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků.
Fluviální štěrkopískové souvrství je zvodněné horizontem mělkých podzemních vod.
Z hydrogeologického hlediska lze v zájmovém území vysledovat dvě, respektive tři
hydrogeologické zvodně. Pro první jsou kolektorem kvartérní sedimenty fluviálního
původu (písky a štěrkopísky). Jedná se o souvislý obzor průlinové propustnosti.
Propustnost čtvrtohorního komplexu bývá často snížena přítomností velmi
jemnozrnné frakce. Vydatnost se pohybuje v litrech za vteřinu. Vliv má i rýhovitě
erodovaný předkvarterní reliéf a pohřbená koryta slepých ramen či mladších
vodotečí. Přirozený pohyb vody je určován předkvarterní morfologií. Generelní směr
proudění podzemní vody míří k Labi, t.j. Podzemní voda se vytváří jako mělká
kvarterní voda infiltračního charakteru. Dotace mělké zvodně je částečně
z atmosferických srážek, ale hlavně břehovým prostupem z blízké řeky Labe.
Koeficient filtrace kvartérního (štěrkopísčitého) kolektoru dosahuje hodnot 1.10-3 m/s.
Tato hodnota byla zjištěna v rámci čerpací zkoušky na vrtu 4-HGV1 (Sedlmajer, Vrba
1997) a představuje dosti silně propustné až silně propustné horninové prostředí dle
klasifikace Jetela. Vypočtená hodnota transmisivity dosahovala hodnoty 4,5.10-3
m2/s.
Hydrogeologická situace jakož i základní výřez vodohospodářské mapy je patrný
z následujících mapových podkladů:
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C.2.3. Půda
Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL, tudíž není nezbytné se této složce
životního prostředí podrobněji věnovat.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Území náleží orograficky k Pardubické kotlině. Z hlediska regionálně geologického
se území nachází v křídové synklinále severovýchodních Čech a je součástí jejího
jihozápadního křídla. Skalní podloží je budováno sedimentárními horninami svrchní
křídy, nad nimiž jsou uloženy sedimenty spodního až svrchního turonu a coniaku.
Litologicky se jedná o slínovce, písčité a spongilitické slínovce, vápnité jílovce a
prachovce. Horniny skalního podloží jsou překryty kvarterními zeminami, které tvoří
zahliněné terasové štěrkopísky a povodňové hlíny o celkové mocnosti nepřesahující
10 m.
Dalším důležitým faktorem jsou směry proudění podzemní vody. Generelní směr
proudění je k Labi, je ovšem místně ovlivňován malými vodními toky, odvodňovacími
soustavami a mrtvými rameny.
Zájmové území se nachází v plochém terénu mladopleistocenní terasové akumulace
Labe. V širším geomorfologickém pohledu se předmětné území nalézá v oblasti tzv.
Pardubické kotliny, rozlehlé terénní sníženiny rozprostírající se při dolním toku Labe
mezi Týncem nad Labem na západě a Jaroměří na východě. Z regionálně geologického hlediska leží zájmové území se svým širším okolím v labské oblasti
české křídové tabule s převládajícím slínovcovým vývojem svrchnokřídové
sedimentace. Předkvarterní podklad je zde budován svrchnoturonskými až
coniackými slínovci labské facie .
Geologicky náleží zájmové území k české křídové tabuli, k labské faciální oblasti
křídové pánve, budované v zájmovém území písčitými slínovci stáří svrchní turon
(coniac). Místy zachovalý zvětralinový plášť slínovců (eluvium) je jílovitého
charakteru. Zvětralé střípkovitě až deskovitě rozpadavé slínovce přechází do
slínovců navětralých s deskovitou odlučností. Zvětralé až rozložené slínovce byly
v místě posuzované lokality zastiženy v úrovních 209 – 212 m n.m.
Kvartérní pokryv tvoří fluviální sedimenty pleistocenního stáří a nadložní (recentní)
navážky převážně charakteru stavební suti. Pleistocenní terasové sedimenty jsou
budovány štěrky a písky, místy s vložkami jemnozrnných zemin. Mocnost kvartérního
pokryvu v zájmovém území dosahuje 6 – 10 m, z toho mocnost fluviálních sedimentů
dosahuje 3 – 9 m. Ve štěrkopísčitých terasových sedimentech lze vyčlenit svrchní
vrstvu písků, dosahující hloubky 5 - 7 m pod terén a podložní vrstvu štěrků.
Nelze vyloučit výskyt povodňových hlín, místy s organickou příměsí, případně na
polohy hnilokalů vyvinutých v nadloží fluviálních sedimentů v širším zájmovém
území.
Terasové sedimenty byly dokumentovány jako písčité a štěrkovité sedimenty, často
vzájemně promísené s různým zastoupením jednotlivých složek a místy s příměsí
jemnozrnných zemin.
Situace zájmového území je patrná z následujícího mapového podkladu.
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Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:
v
v
v

z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů

Jedná se o plyn, který je nepostižitelný smysly. Po přeměně na izotopy polonia,
vizmutu a olova (poločas rozpadu radonu je 3,8 dne), které mají schopnost vázat se
na prachové částice v ovzduší, mohou být vdechovány do plic, kde mohou iniciovat
karcinomy plic (téměř 30% všech onemocnění rakoviny je způsobeno radonem).
Kategorie
rizika
nízké
střední
vysoké

222

Objemová aktivita Rn

-3

(kBg.m ) v půdním vzduchu v základních půdách propustných pro plyny a vodu

nízká
méně než 30
30 - 100
více než 100

střední
méně než 20
20 – 70
více než 70

vysoká
méně než 10
10 – 30
více než 30

Radonový průzkum byl proveden na pozemku původně uvažovaném pro výstavbu
budovy Pojišťovny IB na Masarykově náměstí – pozemek mezi objektem polikliniky a
ulicí Hradeckou (Sedlmajer, Vrba 1997). Plocha staveniště byla zařazena do
kategorie se středním radonovým rizikem (v současnosti „radonový index“). Jako
dostatečné protiradonové opatření bylo doporučeno provedení všech kontaktních
konstrukcí v 2. kategorii těsnosti.
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C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Území leží v Pardubickém bioregionu ve středu východních Čech v tzv. Pardubické
kotlině. Bioregion je protažen podél řek Labe a Loučné a má celkovou plochu 594
km², nachází se v mírně chladnějších a vlhčích východních Čechách. Typickou
charakteristikou bioregionu jsou nivy s luhy a slatinnými olšinami a na ně navazující
nízké a střední terasy s borovými doubravami a slatinami. Biota náleží do 2. bukovodubového a 3. dubovo-bukového stupně. Zastoupena jsou obdobná společenstva
jako v Polabském bioregionu, avšak bez účasti většiny teplomilných druhů, ale se
zastoupením druhů subatlantských. V současné krajině kolem Pardubic jsou
charakteristické kulturní bory na terasách a olšiny v podmáčených sníženinách,
typické je zastoupení slatin a rybníků s odpovídající flórou a faunou. Převažuje orná
půda, značnou plochu zabírají větší sídla, v daném případě aglomerace –
město Pardubice. Vlastní staveniště je tvořeno kosenými, místy ruderalizovanými
trávníky s porosty dřevin, zpevněnými a zastavěnými plochami (parkoviště aj.).
Podle fytogeografického členění leží území v Českém termofytiku ve
fytogeografickém okrese Východní Polabí, podokrese Pardubické Polabí.
Potenciálně přirozenou vegetací jsou podle Neuhäuslové (Neuhäuslová et al. 1998)
jilmové doubravy (Ulmo-Fraxinetum). České republiky - Academia, Praha.
Flora

Botanický průzkum byl proveden dne 22.9.2005 a byly použity starší údaje od roku
1991. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 212 druhů bylin. Dne 22.9.2005 vzhledem k
pokročilému stavu vegetace a pokosení travnatých ploch pouze 62 druhů.
Popis lokality

Větší část plochy této části Masarykova náměstí je prakticky bez vegetace, plocha
směrem ke křižovatce s ulicí Palackého je kryta sekaným trávníkem se středně
starými výsadbami dřevin. Na okrajích chodníků je ruderální vegetace.
Geobotanická charakteristika lokality

Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Východní Polabí
Fytogeografický podokres: Pardubické Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998):
jilmová doubrava (Querco-Ulmetum)
Lokalizace průzkumů
1 - Pardubice, trávníky a ruderál před Tescem a hotelem Labe, Faltys 22.9.2005
2 - Pardubice, ruderální plochy před Priorem a hotelem Labe, Faltys 1991-2001
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu

"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
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[C2] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh silně ohrožen"
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující
pozornost" - méně ohrožené
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 2
Aethusa cynapium L. - tetlucha kozí pysk : 2
Agrostis capillaris L. - psineček tenký : 1
Agrostis gigantea Roth - psineček obrovský + : 2
Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý : 2
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1, 2
Amaranthus powellii S.Watson - laskavec zelenoklasý + : 2
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + : 2
Anagallis arvensis L. - drchnička rolní : 2
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 2
Apera spica-venti (L.)P.B. - chundelka metlice : 2
Arctium lappa L. - lopuch větší : 2
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 2
Arctium x ambiguum (Čelak.)G.Beck (=A.lappa x tomentosum) - lopuch větší x plstnatý : 2
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský + : 2
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 2
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 2
Astragalus cicer L. - kozinec cizrnovitý + : 2
Astragalus glycyphyllos L. - kozinec sladkolistý : 2
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 2
Atriplex prostrata DC. subsp.latifolia (Wahlenb.)Rauschert - lebeda hrálovitá + : 2
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá + : 2
Ballota nigra L. - měrnice černá : 2
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná : 2
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka : 1, 2
Bidens frondosa L. - dvouzubec listenatý + : 2
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký : 1, 2
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný : 2
Bromus sterilis L. - sveřep jalový : 1, 2
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 1, 2
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní : 2
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý : 2
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 1, 2
Cardaria draba (L.)Desv. - vesnovka obecná : 2
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný : 2
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý : 2
Carex hirta L. - ostřice srstnatá : 2
Carum carvi L. - kmín kořenný (+) : 2
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 1, 2
Cerastium glomeratum Thuill. - rožec klubkatý : 1
Cerastium glutinosum Fries - rožec lepkavý : 2
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 2
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 1, 2
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 1, 2
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 2
Clematis vitalba L. - plamének plotní + : 2
Commelina communis L. - křížatka obecná ++ : 2
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 1, 2
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 1, 2
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 1, 2
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 1, 2
Datura stramonium L. - durman obecný + : 2
Daucus carota L. - mrkev obecná : 2
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný : 2
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnatá : 2
Digitaria ischaemum (Schweier)Mühlenb. - rosička lysá + : 1, 2
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+) : 2
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 1, 2
Echium vulgare L. - hadinec obecný : 2
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Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 1, 2
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + : 2
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá : 2
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 2
Eragrostis minor Host - milička menší : 1, 2
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 1, 2
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková : 1, 2
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý : 2
Euphorbia peplus L. - pryšec okrouhlý : 1, 2
Festuca brevipila Tracey - kostřava drsnolistá : 1, 2
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční : 2
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená : 1, 2
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý : 2
Fumaria officinalis L. s.l. - zemědým lékařský : 2
Galeopsis bifida Boenn. - konopice dvouklaná : 2
Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá : 2
Galeopsis tetrahit L. - konopice polní : 2
Galinsoga parviflora Cav. - pěťour maloúborný + : 1, 2
Galinsoga quadriradiata Ruyz et Pavón - pěťour srstnatý + : 1, 2
Galium album Mill. - svízel bílý : 2
Galium aparine L. - svízel přítula : 2
Geranium pratense L. - kakost luční : 2
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý : 2
Geum urbanum L. - kuklík městský : 1, 2
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 2
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 2
Holosteum umbellatum L. - plevel okoličnatý : 2
Hordeum murinum L. - ječmen myší : 1, 2
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý : 2
Hyoscyamus niger L. - blín černý [C3] : 2
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 1, 2
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý : 2
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 2
Chaerophyllum bulbosum L. - krabilice hlíznatá : 2
Chaerophyllum temulum L. - krabilice mámivá : 2
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 2
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 1, 2
Chenopodium glaucum L. - merlík sivý + : 2
Chenopodium hybridum L. - merlík zvrhlý + : 2
Chenopodium opulifolium Koch et Ziz - merlík kalinolistý + : 2
Chenopodium pedunculare Bertol. - merlík stopečkatý + : 2
Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný + : 2
Chenopodium rubrum L. - merlík červený + : 2
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý + : 1, 2
Chenopodium sueccicum J.Murr - merlík zelený + : 2
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + : 1
Juncus bufonius L. agg. - sítina žabí : 2
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 1, 2
Lamium album L. - hluchavka bílá : 1, 2
Lamium amplexicaule L. - hluchavka objímavá : 2
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnitá : 2
Lapsana communis L. - kapustka obecná : 2
Larix decidua Mill. - modřín opadavý + : 2
Lathyrus tuberosus L. - hrachor hlíznatý + : 2
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní : 1, 2
Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní + : 1, 2
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční : 2
Libanotis pyrenaica (L.)Bourgeau - žebřice pyrenejská + [C4a] : 2
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel : 2
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 1, 2
Lycopus europaeus L. - karbinec evropský : 2
Lythrum salicaria L. - kyprej vrbice : 2
Malva neglecta Wallr. - sléz přehlížený : 2
Malva sylvestris L. - sléz lesní (+) : 2
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý : 2
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Matricaria recutita L. - heřmánek pravý : 2
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 2
Medicago sativa L. - tolice setá + : 2
Microrrhinum minus (L.)Fourr. - hledíček menší : 2
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 2
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní : 2
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá + : 1, 2
Oxalis fontana Bunge - šťavel evropský + : 2
Panicum miliaceum L. - proso seté + : 2
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 2
Persicaria amphibia (L.)Delarbre - rdesno obojživelné : 2
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník : 2
Persicaria maculosa S.F.Gray - rdesno červivec : 2
Persicaria mitis (Schrank)Asenov - rdesno řídkokvěté : 2
Phacelia tanacetifolia Bentham - svazenka vratičolistá ++ : 2
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 2
Phleum bertolonii DC. - bojínek hlíznatý (+) : 1
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 2
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 1, 2
Plantago major L. - jitrocel větší : 1, 2
Plantago media L. - jitrocel prostřední : 1
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) : 2
Poa annua L. - lipnice roční : 2
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá : 1, 2
Poa palustris L. - lipnice bahenní (+) : 2
Poa palustris L. subsp.xerotica Chrtek et Jirásek - lipnice bahenní suchobytná : 1, 2
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+) : 2
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný : 1, 2
Potentilla anserina L. - mochna husí : 2
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná : 1, 2
Potentilla norvegica L. - mochna norská + : 2
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 2
Potentilla supina L. - mochna poléhavá : 1, 2
Prunella vulgaris L. - černohlávek obecný : 2
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 1
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 1
Raphanus raphanistrum L. - ředkev ohnice + : 2
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát + : 2
Rorippa austriaca (Crantz)Besser - rukev rakouská : 2
Rorippa palustris (L.)Besser - rukev bažinná : 2
Rorippa sylvestris (L.)Besser - rukev lesní : 2
Rosa canina L. - růže šípková : 1
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 2
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 1, 2
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý : 1, 2
Sambucus nigra L. - bez černý : 2
Saponaria officinalis L. - mydlice lékařská : 2
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý : 2
Senecio viscosus L. - starček lepkavý : 2
Senecio vulgaris L. - starček obecný : 2
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý + : 2
Setaria viridis (L.)P.B. - bér zelený + : 1, 2
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 2
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná : 1, 2
Sinapis arvensis L. - hořčice polní + : 2
Sisymbrium altissimum L. - hulevník vysoký + : 2
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův + : 2
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský + : 2
Solanum decipiens Opiz - lilek vlnatý + : 2
Solanum dulcamara L. - lilek potměchuť : 2
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 1, 2
Solidago gigantea Ait. - celík obrovský + : 2
Sonchus asper (L.)Hill - mléč drsný : 2
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 1, 2
Spergularia rubra (L.)J.Presl et C.Presl - kuřinka červená : 2
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Stachys palustris L. - čistec bahenní : 2
Stachys sylvatica L. - čistec lesní : 2
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec : 2
Stellaria pallida (Dum.)Crépin - ptačinec bledý [C2] : 2
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 2
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný : 2
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1, 2
Trifolium arvense L. - jetel rolní : 2
Trifolium campestre Schreber - jetel ladní : 2
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 2
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 1, 2
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1, 2
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý : 2
Tussilago farfara L. - podběl léčivý : 2
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 1, 2
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá : 2
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní : 2
Veronica persica Poiret - rozrazil perský + : 2
Veronica polita Fries - rozrazil lesklý : 2
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 2
Viola arvensis Murray - violka rolní : 2
Viola odorata L. - violka vonná + : 2
Virga strigosa (R.et Sch.)Holub - štětička větší + : 1, 2

Ochranářsky významné druhy

Hyoscyamus niger L. - blín černý [C3] : 2
na pustých místech v Pardubicích častý druh
Libanotis pyrenaica (L.)Bourgeau - žebřice pyrenejská + [C4a] : 2
v Pardubicích a okolí je hojná podél komunikací a na pustých místech
Stellaria pallida (Dum.)Crépin - ptačinec bledý [C2] : 2
na jaře na sekaných trávnících na několika místech v centru Pardubic
Závěr
Na lokalitě bylo od roku 1991 nalezeno 212 druhů rostlin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. Z druhů obsažených v Červeném seznamu cévnatých
rostlin České republiky byly nalezeny tři druhy ruderálního charakteru.
Z botanického hlediska nelze vůči zamýšlené zástavbě této části Masarykova
náměstí v Pardubicích vznést námitky.
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Dendrologický průzkum zájmového území je součástí samostatné přílohy č. 5
předkládaného oznámení.
Cílem dendrologického průzkumu bylo určení dřevin, posouzení jejich zdravotního
stavu a perspektivy. Výsledkem komplexního zhodnocení je stanovení sadovnické
hodnoty dřevin. Ocenění kácených dřevin bylo provedeno podle Agentury ochrany
přírody a krajiny Praha.
Dle dendrologického průzkumu mají dřeviny v řešeném území podprůměrnou
sadovnickou hodnotu, tři stromy jsou v havarijním stavu. Skupina stromů se slabě
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podprůměrnou sadovnickou hodnotou má perspektivu sníženou oproti obvyklé
životnosti, které dosahuje ten který druh, odborným ošetřením by bylo možné zajistit
jejich dostatečnou provozní bezpečnost.
Dle dendrologického průzkumu se nadprůměrné, sadovnicky mimořádně cenné
stromy v zájmovém území nevyskytují, protože i ty stromy, které jsou relativně
nejlépe rozvinuté a mají optimální fyziologickou vitalitu, jsou často deformované
v důsledku malého sponu stromů a vykazují převážně náletový původ.
Za
hodnotnější strom lze považovat pouze lípu srdčitou jako jediný tzv. dlouhověký
strom (2% z celkového počtu stromů na lokalitě), jedinec má ale deformovanou
korunu vlivem růstu u budovy. V kategorii průměrně hodnotných stromů je poměrně
velká část stromů, tyto stromy mají dlouhodobou perspektivu.
Fauna

Kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané na
urbanizované prostředí města, ruderály, křoviny a na blízkost sídel, jde o stanoviště
s výrazně ochuzeným druhovým spektrem. S ohledem na dobu zadání nebylo
možno řešit jarní a časně letní aspekt, vzhledem k poloze a charakteru lokality by
však dle názoru zpracovatelů Oznámení nepřinesl průzkum ani v těchto obdobích
výrazně hodnotnější výsledky. Pokud byly zjištěny druhy zvláště chráněné, jsou
zvýrazněny podtržením a uvedením kategorie ochrany dle vyhl. č. 395/1992Sb.(§§§kriticky ohrožené druhy, §§ - silně ohrožené druhy, § - ohrožené druhy). Konkrétní
výstupy provedených terénních šetření lze shrnout následovně:
•
•

•
•
-

-

•

ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), krtek (Talpa europaea), potkan (Rattus norvegicus),
rejsek (Sorex sp.)
z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), rehek domácí
(Phoenicurus ochruros), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konipas bílý (Motacilla alba),
budníček menší (Phylloscopus collybita),
kos černý (Turdus merula), hrdlička zahradní
(Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. domácí (C. livia f. domestica),
pěnkava obecná (Fringilla coelebs). V prostoru se proletují rorýs obecný (Apus apus - §),
vlaštovka obecná (Hirundo rustica - §), jiřička obecná (Delichon urbius).
Obojživelníci, plazi: žádní zástupci nezjištěni
Hmyz:
brouci – střevlíčci Poecilus cupreus, Pterostichus vulgaris, Agonum assimile, , kvapník Harpalus
affinis; z dalších druhů páteříček sněhový (Cantharis rustica), p. černavý (C. nigricans), drabčíci
rodu Philontus, mandelinka topolová (Melasoma populi), m. bramborová (Leptinotarsa
decemlineata), vrbaři rodu Clytra, krytohlavové rodu Cryptocephalus, dřepčíci rodu Phyllotreta,
listopasi rodu Sitona, slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), tesařík černošpičký
(Strangalia melanura),
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), žluťásek řešetlákový
(Gonepteryx rhamni), bělásek zelný (Pieris brassicae), dlouhozobka svízelová (Macroglossum
stellatarum), soumračník rezavý (Ochlodes venatus), ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas),
můra gamma (Plusia gamma), osenice rodu Scottia aj.
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), pilatky rodu Tenthredo, z mravenců mravenci
rodů Lasius a Myrmica, dále lumci rodu Ophion.
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eristalis, Vollucella, bzučivky rodů Calliphora a Lucillia, masařky rodu
Sarcophaga
ploštice – klopuška červená (Lygus pratensis), kněžice páskovaná (Graphosoma italica), kněžice
obilná (Eurygaster maura) aj.
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus
škvoři – pod materiály zástupci rodu Forficula
Jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, skákavky rodu Salticus, stínky rodu Oniscus, páskovky rodu
Cepaea. Zvláště chráněné druhy jiných bezobratlých vyžadují jiný typ prostředí.
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Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů.
Lesní porosty nejsou v dosahu zájmového území. Poněvadž nejde o realizaci
záměru ve volné krajině, který by předpokládal zásah do mimolesních dřevinných
formací nebo do ploch stanovištně rozmanitých ekosystémů s dopady na druhovou
rozmanitost území, není dle názoru zpracovatelského týmu Oznámení nutno zatímní
podklady doplňovat z hlediska možných odhadů následných vlivů záměru na biotu.
Lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb.
Významná stanoviště a biotopy

V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná
stanoviště se specifickými nároky. Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního
charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní
rašeliniště, kyselá stanoviště původních písčin, případně vysychavá lada na hadcích,
vápencích atp., ani stanoviště zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů,
vyžadujících velmi specifické podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů
stanoviště.
Zvláště chráněná území

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

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny, poněvadž jde o prostory na
antropogenně zcela pozměněných stanovištích.
Zpracovatelům Oznámení není známa okolnost, že by v zájmovém území nebo
v jeho blízkém okolí byla nějaká plocha registrována jako VKP podle § 6 zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního
působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem
záchrany genofondu rostlin, živočichů
i celých geobiocenóz přirozeně se
vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem
pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém území se opírá jednak o již existující
krajinné prvky s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky nové,
projektované ve smyslu požadovaných prostorových parametrů.
Generel místního ÚSES města Pardubice byl zpracován v r. 1993 firmou LÖW
a spol. s r. o. - Studie, plány, projekty pro krajinu a vesnici, Brno. Nadregionální a
regionální ÚSES ČR (dále ÚTP NR – R ÚSES ČR) byl zpracován v r. 1996 firmou
Společnost pro životní prostředí, s. r. o., Brno; tento materiál se stal doporučeným
podkladem pro vymezování a hodnocení územního systému ekologické stability
nadregionální a regionální úrovně příslušnými orgány ochrany přírody, t.j.
Ministerstvem životního prostředí a krajskými úřady. V rámci aktualizace Územního
plánu města Pardubice v roce 2002 byl zpracovatelem územního plánu (Kučera a
kol., 2002) také aktualizován územní systém ekologické stability.
Zájmové území není součástí prvků územního systému ekologické stability (SES)
místní, regionální ani nadregionální úrovně, je v kontaktu s ochrannou zónou
nadregionálního biokoridoru řeky Labe (dle ÚTP NR – R ÚSES ČR
č. K72 – Polabský luh – Bohdaneč) s typem ekosystému – nivní a vodní. Řeka Labe
má na území města Pardubic charakter regulovaného vodního toku, jehož břehy byly
v minulosti stabilizovány kamenným záhozem, který je v současné době prorostlý
břehovou vegetací s částečným zastoupením geograficky původních druhů dřevin.
I přes tuto skutečnost je vodní tok a jeho bezprostřední okolí nutné chránit.
Podle generelu místního ÚSES z roku 1993 (Generel místního ÚSES města
Pardubice, ing. Eliška Zimová a kol., Löw & spol. Brno), který byl v zásadě promítnut
do aktuální verze ÚPD města Pardubic (Petrů a kol., AURUM spol. s.r.o, 8/ 2001) je
možno doložit:
• nadregionální biokoridor podél Labe, funkční až částečně funkční, č. 72. Místně fragmenty rákosin
a vysokostébelných porostů na břehové hraně (styk s hladinou), pravobřežně většinou bez porostů
dřevin (s výjimkou doprovodných a břehových porostů labských ramen), levobřežně souvislý
doprovodný porosit (topoly, lípy, javory, vrby aj.) Ve sledovaném úseku je NRBK rozdělen na
úseky:
a)
b)
c)

č. 72/8 Labe u loděnice – úsek podél loděnice a kratší části Starého Labe u cihelny
č. 72/9 Labe na Horní Polabině - od východního oblouku ramene Staré Labe u cihelny po LBC Horní
Polabina (rameno U Haldy)
č. 72/10 Labe u Haldy – po soutok s Loučnou

• Regionální biokoridor podél Chrudimky č. 1340/1, funkční. Mimo dosah zájmového území.
• Regionální biocentrum č. 916 Polabiny - pravobřežně pod soutokem s Chrudimkou pod jezem,
zbytek labského ramene, nivní louky a fragmenty rákosin, mimolesní porosty
• Lokální biocentrum č. 8 Soutok-Čičák – zaujímající prostory vysokostébelných podmáčených lad,
rákosin, vodní plochu a mimolesní porosty levobřežně nad soutokem s Chrudimkou
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• Lokální biocentrum č. 9 U loděnice – pravobřežně zaujímá východní část vnitřních ploch
západního oblouku ramene Staré Labe u loděnice včetně plochy ramene, mimolesní porosty,
fragmenty rákosin, původně jinak orná, dnes jetelotráva s plevely.
• Lokální biocentrum č. 10 Hůrka – pravobřežně zaujímá východní část vnitřního prostoru
východního (většího) oblouku ramene Staré Labe u loděnice, orná půda, částečně zatravněno,
jinak kontaktní plochy přechodových ekotonů s ramenem, porosty dřevin a fragmenty
vysokostébelných lad a rákosin u ramene. Plochy tůní a mokřadních enkláv.
• Lokální biocentrum č. 11/1 Horní Polabina – oboustranně na plochách nivních luk, mokřadů a
mimolesních porostů, včetně prostoru bývalého labského ramene U Haldy. Na části LBC chaty.
• jako součást kostry ekologické stability jsou vymapovány některé dílčí části porostů širší labské
nivy i podél místních vodotečí (náhon Halda aj.)

Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině. S
ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které
jsou cit. zákonem definovány jako 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. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a
ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a
§4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
Zájmové území již v současné době zhoršuje hodnocenou přírodní hodnotu
krajinného rázu. Širší území má výrazně urbanizovaný charakter s potlačenou
přírodní hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako
průměrnou až sníženou.

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Posuzovaný záměr je situován uprostřed centrální městské zóny, čehož je
využíváno z hlediska funkční náplně objektů posuzovaného záměru. Záměr je
ohraničen stávajícími komunikacemi Palackého, Hradecká a nově prodlouženou
Sukovou třídou a dále pak obchodním střediskem TESCO, hotelem Labe a
poliklinikou.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
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Významné krajinné prvky

Zájmové území je mimo kontakt s významnými krajinnými prvky jak ze zákona, tak
z hlediska registrovaných VKP.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

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

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

V hodnoceném území se nenalézají žádné architektonické ani jiné historické
památky, které by mohly být uvažovaným záměrem ovlivněny. V případě
mimořádného výskytu archeologických památek v průběhu zemních prací je třeba
postupovat v souladu se stávající legislativou.
Jiné charakteristiky životního prostředí

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

Výstavba posuzovaného záměru je navržena v souladu s územním plánem (viz
příloha č. 1 předkládaného oznámení) a následující výřez územního plánu města.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Zájmové území je situováno v centru města a představuje plochu výrazně
antropogenní. Z hlediska charakteru městské zeleně je část prostoru situovaného
zhruba prostorem od Palackého třídy před obchodním centrem TESCO po počátek
stávajícího parkoviště před hotelem Labe tvořena vzrostlou zelení, která i přes určitý
stupeň poškození daný charakterem lokality nepochybně sehrává určitou estetickou
a částečně i mikroklimatickou funkci.
Lokalita zamýšlené stavby je
botanicky a přírodovědně v zásadě bezcenná
s výjimkou prvků dřevin rostoucích mimo les.
Schválený územní plán, umožňující realizaci posuzovaného záměru v zájmovém
území vnáší na komunikační systém další vyvolanou dopravu projevující se
navýšením imisní a akustické zátěže v zájmovém území. Je však třeba upozornit, že
charakter stavby je výrazně svým situováním a charakterem orientován pro pěší
návštěvníky, tudíž uvažovanou vyvolanou dopravu na komunikačním systému
v akustické a rozptylové studii lze považovat na straně bezpečnosti výpočtu.
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů obytné
zástavby je především z hlediska akustické zátěže, imisní zátěže a odhadu
zdravotních rizik komentován v příslušných pasážích předkládaného oznámení.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl
výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí s výjimkou komentovaných
vlivů záměru na obyvatelstvo a likvidace prvků dřevin rostoucích mimo les.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah stavebních a zemních je významný, a proto lze očekávat, že etapa
výstavby může představovat určité narušení faktorů pohody. Z tohoto důvodu bylo
provedeno vyhodnocení příspěvků etapy zemních prací k imisní zátěži. Výpočet
příspěvků k imisní zátěži byl proveden obdobně jako pro etapu provozu ve výpočtové
síti o kroku 25 m a dále pro 6 bodů mimo výpočtovou síť, a to pro NO2, PM10 a
benzen. Výpočtová síť jakož i body mimo výpočtovou síť jsou dokladovány v kapitole
Vlivů na ovzduší předkládaného oznámení.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené
koncentrace sledovaných znečišťujících látek v etapě výstavby (µg.m-3 ):
Varianta
Rok 2006
Etapa výstavby

škodlivina
NO2
NO2
PM10
PM10
Benzen

Výpočtová síť
min
max
0,004428
0,032744
0,534185
3,950433
0,026395
0,195203
3,184502
23,55022
0,000441
0,003261

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Body mimo síť
min
max
0,004188
0,012097
0,505163
1,459504
0,024961
0,072118
3,011493
8,700724
0,000056
0,000161

Z uvedených výsledků výpočtů vyplývá, že etapa zemních prací by neměla
znamenat výraznější změnu imisní zátěže v zájmovém území.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat.
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:

Pro

minimalizaci

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací
bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

Výstavba – hluk
Hluk z etapy výstavby byl proveden pro 6 výpočtových bodů, představující nejbližší
hygienicky významné objekty v zájmovém území. Výpočtové body jsou doloženy
v další části předkládaného oznámení. Výpočet byl proveden pro denní dobu,
protože výstavba bude realizována pouze v denní době. Výsledky výpočtů pro etapu
výstavby jsou patrné ze sumarizační tabulky v další části oznámení, ze které je
patrné nepřekračování limitní hladiny hluku pro etapu výstavby.
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Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluk
dostupnost území
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení,
v rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší
související s provozem posuzovaného záměru. Z hlediska příspěvků k imisní zátěži
jsou řešeny následující varianty:
§

Varianta 0
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky z dopravy na komunikačním systému v roce
2007 bez realizace posuzovaného záměru

§

Varianta 1
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži samotného posuzovaného
záměru, které jsou představovány pouze vyvolanou dopravou na komunikačním
systému a podzemním parkovištěm

§

Varianta 2
Tato varianta vyhodnocuje výslednou imisní zátěž z veškeré dopravy na
komunikačním systému zahrnující i vyvolanou dopravu související
s posuzovaným záměrem včetně provozu podzemního parkoviště.

Vstupní podklady pro výpočet jsou podrobněji komentovány v příslušné části
předkládaného oznámení v kapitole vlivů na obyvatelstvo a ovzduší.
Hluk

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních a dopravních
(liniových) zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou
situaci v území bylo provedeno měření výchozího stavu akustické situace a dále byla
vypracována akustická studie, posuzující změny v akustické situaci v lokalitě před a
po realizaci záměru. Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je
nositelem licence na program HLUK+, verze 6.60 na základě registrační karty
z ledna 2000.
Počáteční akustická situace dle měření

Pro zjištění počáteční akustické situace v zájmovém území bylo provedeno měření
hluku, které je doloženo v samostatné příloze č.4 předkládaného oznámení. Účelem
měření bylo stanovení hladin akustického tlaku A před nejbližší chráněnou obytnou
zástavbou před výstavbou obchodního centra od stávajícího dopravního hluku z
okolních komunikací. Vstupní údaje budou využity pro teoretické výpočty šíření hluku
v rámci " Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.
100/01 Sb. v platném znění ".
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Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb (výškové bytové domy s
přízemí) se nachází při ulici Palackého a K Polabinám.

obchody v

Rozmístění měřících bodů
1 - 2 m před fasádou bytového domu v ulici Palackého v úrovni 2.N.P. na ochozu před prodejnami
naproti obchodního domu TESCO, výška mikrofonu
nad ochozem 3 m
2 - 2 m před fasádou bytového domu v ulici K Polabinám v úrovni 1.N.P. na chodníku před bankou
Raiffeisen naproti obchodního domu TESCO, výška mikrofonu nad terénem 2 m

Měřící body jsou vyznačeny v následující situaci.
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Výsledky naměřených imisních hladin akustického tlaku A, průjezdy vozidel a
průměrné meteorologické podmínky jsou souhrnně pro jednotlivé měřící body
uvedeny v následujících tabulkách.
Měřící bod č.1
Interval
8-9 h
9-10 h
Interval

9-10 h

Interval
8-10 h

Hladiny ak. tlaku A (dB)
LAeq
L1
L10
L50
L90
63,5
70,5
66,8
61,5
54,5
63,3
71,2
63,6
61,8
55,5
Počet projíždějících vozidel
Směr
osobní
Lehká
trolejbus
autobus
Moto
Nákladní
Nádraží
405
6
13
29
5
Centrum
546
18
17
20
6
Meteorologické podmínky - průměrné hodnoty
oblačnost
Tlak
teplota
rel. Vlhkost
jasno
1005 hPa
21° C
58 %

L99
51,6
52,2
CELKEM
458
607
rychlost větru
0,5 m/s

Měřící bod č.2
Interval

Hladiny ak. tlaku A (dB)
LAeq
L1
L10
L50
8-9 h
63,4
70,9
66,9
61,4
9-10 h
63,1
71,4
65,9
60,9
Interval
Počet projíždějících vozidel
směr
osobní
lehká
autobus
nákladní
9-10 h
hotel Labe 272
9
1
centrum
221
8
2
meteorologické podmínky - průměrné hodnoty
Interval
oblačnost
Tlak
teplota
8-10 h
jasno
1005 hPa
23° C

L90
54,9
54,4

L99
51,4
48,9

Moto

CELKEM

3
2

285
233

rel. vlhkost
58 %

rychlost větru
0,5 m/s

Řešené varianty akustické studie

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
VARIANTA 0 – Stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje Stav akustické situace v území v roce 2007 bez realizace
záměru. V této variantě ve vztahu k akustické situaci zájmového území jsou využity údaje o
dopravě vyplývající z údajů firmy DHV tak, jak byly komentovány v příslušné pasáži
předkládaného oznámení.
VARIANTA 1 – Samotné příspěvky posuzovaného záměru
Tato varianta dokladuje samotné příspěvky posuzovaného záměru na akustickou situaci
v zájmovém území v roce 2007.
VARIANTA 2 – Výsledný stav akustické zátěže
Tato varianta vyhodnocuje výsledný stav akustické zátěže v zájmovém území po realizaci
posuzovaného záměru.
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Výpočtové body akustické studie

Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro celkem
6 modelově zvolených výpočtových bodů. Výpočtové body jsou dokladovány
následujícím podkladem a fotodokumentací:
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Fotodokumentace výpočtových bodů

Výpočtový bod č.1

Výpočtový bod č.2

Výpočtový bod č.3

Výpočtový bod č.4

Výpočtový bod č. 5

Výpočtový bod č.6

Vstupní údaje pro výpočet
Ve výpočtu akustické situace pro stávající a výhledový stav, jakož i příspěvky
samotného záměru jsou zohledněny údaje o stacionárních, liniových a plošných
zdrojích hluku, které jsou uvedeny v následujícím přehledu.

69

Obchodní centrum PALACE PARDUBICE, Masarykovo náměstí Pardubice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

VARIANTA – Výstavba

Vstupní podklady pro výpočet v etapě výstavby jsou prezentovány v příslušné
kapitole údajů o výstupech předkládaného oznámení.
VARIANTA 0 – Stav bez realizace záměru v roce 2007

V této variantě jsou zohledněny pouze liniové a plošné zdroje související s dopravou,
které jsou nejvýznamnějšími producenty emisí ovlivňující imisní zátěž ve vztahu ke
zvoleným výpočtovým bodům.
Plošné zdroje hluku

Ve vztahu ke zvoleným výpočtovým bodům se z hlediska plošných zdrojů hluku
mohou projevit následující parkoviště:
Parkoviště před hotelem Labe
Na tomto parkovišti je pro stav bez realizace záměru uvažováno s 1 600 pohyby
osobních automobilů celkem, z čehož je uvažováno s 15% v době mezi 22.00 –
06.00 hod.
Parkoviště TESCO a Hotel Labe
Na tomto parkovišti je pro stav bez realizace záměru uvažováno s 960 pohyby
osobních automobilů za 24 hodin, z čehož 5% - tedy 48 pohybů je realizováno
v noční době.
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Liniové zdroje hluku

Z hlediska liniových zdrojů hluku je uvažováno s pohyby automobilů na zvoleném
komunikačním úseku, který byl znázorněn v předcházející části předkládaného
oznámení a který pro rok 2007 je představován následujícími pohyby:
úsek komunikace
TNA
LNA
1 prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
0
0
2 Hradecká, část 2
2 803
1 330
3 Sukova
1 484
944
4 Hradecká, část 1
2 156
805
5 17. listopadu
2 120
804
6 Palackého, část 1
1 060
615
7 Palackého, část 2
848
633
8 K Polabinám, část 1
223
549
9 K Polabinám, část 2
112
324
10 vjezd zásobování
50
140
11 vjezd návštěvníci
0
0
Pozn.: rozdělení sumy OA + LNA na osobní a lehké nákladní automobily bylo provedeno na
z posledního sčítání ŘSD

OA
0
24 252
16 538
16 322
16 678
8 696
8 961
7 766
4 579
0

celkem
0
28 385
18 966
19 283
19 602
10 371
10 442
8 538
5 015
190
0
základě poměru těchto vozidel

VARIANTA 1 – Příspěvky samotného záměru v roce 2007
Bodové zdroje hluku

Dle předaných podkladů budou stacionárními zdroji hluku umístěnými na střeše
objektu následující zdroje hluku:
♦
♦
♦
♦

dvě kompresorové chladící jednotky se vzduchem chlazenými kondenzátory (pro pasáž)
dvě kompresorové chladící jednotky se vzduchem chlazenými kondenzátory (pro multikino)
dvě chladící věže
výduchy vzduchotechniky z podzemního parkoviště a z prostorů obchodní pasáže, obchodů,
restaurace, multikina a společných hygienických zařízení

Ve výpočtu akustické studie jsou zohledňovány následující stacionární zdroje hluku:
Označení
zdroje
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

Popis stacionárního zdroje hluku
kompresorová chladící jednotka pro pasáž
kompresorová chladící jednotka pro pasáž
kompresorová chladící jednotka pro multikino
kompresorová chladící jednotka pro multikino
chladící věž
chladící věž
jednotka vzduchotechniky – parkoviště
jednotka vzduchotechniky – obchodní pasáž
jednotka vzduchotechniky – obchody
jednotka vzduchotechniky – restaurace
jednotka vzduchotechniky – multikino
jednotka vzduchotechniky – společná hygienická zařízení

LAeqT-x (dB)/A/
ve vzdálenosti 10 m)
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 65
LAeq,T-10m = 57
LAeq,T-10m = 57
LAeq,T-10m = 57
LAeq,T-10m = 60
LAeq,T-10m = 50

Výška Provoz v
(m)
noci
15,5 m
ano
15,5 m
ano
15,5 m
ano
15,5 m
ano
15,5 m
ano
15,5 m
ano
15,5 m
ano
15,5 m
ano
15,5 m
ano
15,5 m
ano
15,5 m
ano
15,5 m
ano

Plošné zdroje hluku

Samotný posuzovaný záměr negeneruje plošné zdroje hluku.
Liniové zdroje hluku

Z hlediska liniových zdrojů hluku je uvažováno s pohyby automobilů na zvoleném
komunikačním úseku, který byl znázorněn v předcházející části předkládaného
oznámení a který pro rok 2007 je představován z hlediska vyvolané dopravy na
komunikačním systému následující pohyby:
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úsek komunikace
1
prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
2
Hradecká, část 2
3
Sukova
4
Hradecká, část 1
5
17. listopadu
6
Palackého, část 1
7
Palackého, část 2
8
K Polabinám, část 1
9
K Polabinám, část 2
10 vjezd zásobování
11 vjezd návštěvníci
Pozn.: N = návštěvníci, Z = zásobování

OA
N
Z
5000
0
1020
17
1090
17
2890
34
1734
34
1156
68
1040
68
116
136
116
0
0 136
5000
0

LNA
N
0
8
7
15
15
30
30
60
0
60
0

TNA
N
0
2
0
2
0
2
2
4
0
4
0

celkem
5000
1047
1114
2941
1783
1256
1140
316
116
200
5000

Pro vyhodnocení příspěvků k akustické situaci zájmového území je nezbytné rozdělit
celkovou vyvolanou dopravu na denní a noční dobu:
Doprava v denní době:
úsek komunikace
1
prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
2
Hradecká, část 2
3
Sukova
4
Hradecká, část 1
5
17. listopadu
6
Palackého, část 1
7
Palackého, část 2
8
K Polabinám, část 1
9
K Polabinám, část 2
10 vjezd zásobování
11 vjezd návštěvníci
Pozn.: N = návštěvníci, Z = zásobování

OA
N
Z
4250
0
867
17
926
17
2456
34
1474
34
983
68
884
68
98
136
98
0
0 136
4250
0

LNA
N
0
8
7
15
15
30
30
60
0
60
0

TNA
N
0
2
0
2
0
2
2
4
0
4
0

celkem

OA

LNA
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TNA
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

celkem

4250
894
950
2507
1523
1083
984
1084
98
200
4250

Doprava v noční době:
úsek komunikace
1
prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
2
Hradecká, část 2
3
Sukova
4
Hradecká, část 1
5
17. listopadu
6
Palackého, část 1
7
Palackého, část 2
8
K Polabinám, část 1
9
K Polabinám, část 2
10 vjezd zásobování
11 vjezd návštěvníci
Pozn.: N = návštěvníci, Z = zásobování

N
750
153
164
434
260
173
156
18
18
0
750

Z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

750
153
164
434
260
173
156
18
18
0
750

VARIANTA 2 – Výsledný stav akustické zátěže
Bodové zdroje hluku

Z hlediska bodových zdrojů hluku jsou řešeny v této variantě shodné zdroje jako ve
variantě 1.
Plošné zdroje hluku

Parkoviště před hotelem Labe
Tento zdroj hluku v této variantě odpadá, protože je navrženo podzemní parkoviště,
které kromě výduchu vzduchotechniky z podzemního parkoviště není zdrojem hluku.
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Parkoviště TESCO a Hotel Labe
Na tomto parkovišti je pro stav bez realizace záměru uvažováno s 960 pohyby
osobních automobilů za 24 hodin, z čehož 5% - tedy 48 pohybů je realizováno
v noční době
Liniové zdroje hluku
Výsledná doprava na komunikačním systému se zohledněním posuzovaného záměru je
patrná z následující tabulky:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

úsek komunikace
prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
Hradecká, část 2
Sukova
Hradecká, část 1
17. listopadu
Palackého, část 1
Palackého, část 2
K Polabinám, část 1
K Polabinám, část 2
vjezd zásobování
vjezd návštěvníci

TNA
0
2 805
1 484
2 158
2 120
1 062
850
227
112
54
0

LNA
0
1 338
951
820
819
645
663
609
324
200
0

OA
5 000
25 289
17 645
19 246
18 446
9 852
10 069
8 018
4 695
136
5 000

celkem
5 000
29 432
20 080
22 224
21 385
11 559
11 582
8 854
5 131
390
5 000

Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 6.60, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 4 má
v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Kozák
J.,Liberko M., Zpravodaj MŽP ČR č.3/1996). Tato novela umožňuje výpočet hluku ze
silniční dopravy s uvažováním výhledových emisních hlučností vozidlového parku a
jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je možné získávat přesnější údaje o
hodnotách Laeq silniční dopravy, a to počínaje rokem 1996. Při výpočtech LAeq
generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce používá
postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových
staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha, 1985).
Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý
v programu HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto:
1.
2.
3.

4.
5.

V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem
Počítají se hodnoty akustického tlaku A
Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A
ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je
zabezpečena možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a průmyslových
zdrojů.
Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí
Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji
hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu,
udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510
- 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
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Hygienické limity

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření,
výpočtů, či na základě obojího) se od dubna 2004 posuzuje podle Nařízení vlády č.
88/2004 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Výtah z Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., jak vyplývá jeho znění po změnách dle
Nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
§ 12
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T .
V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy
na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou
denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou
zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.
(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce
pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce
impulsní hluk se připočte další korekce – 12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové
složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky
zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.
(3) Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE
pro jednotlivé
vysokoenergetické hlukové impulsy je 128 s. Hladina zvukové expozice LCRE se
pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy vypočte způsobem uvedeným
v příloze č.6 k tomuto nařízení.
(4) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A z leteckého provozu
se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 65 dB a
příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle přílohy č. 7 k tomuto
nařízení.
(5) Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21
hodin přípustná korekce + 10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině
akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota
hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(6) Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání
všech prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet
ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních
prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám podle §
11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání.
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Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a
v chráněných venkovních prostorech stavby
Způsob využití území
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní
Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné venkovní prostory

1)
-5
0
0

Korekce (dB)
2)
3)
0
+5
0
+5
+5
+10

4)
+15
+15
+20

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy,
kde se použije korekce – 5 dB.
1) Použije pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a
kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy,
kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují
na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť
apod.). Dále pro hluk ze stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato
korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo po opravě komunikace, při které
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a
pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí
položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při
zachování směrového nebo výškového vedení.

Důsledky pro řešení studie
Etapa výstavby
Pro potřeby akustického posouzení bylo období výstavby rozděleno do 2 etap (zemní a
stavební práce), které se navzájem liší předmětem činnosti, a proto i použitím strojního
vybavení. V současné fázi projektové dokumentace není k dispozici konkrétní popis
technologického postupu výstavby, proto je pro účely výpočtu uvažováno s nejčastěji
používanou stavební technikou spolu s výčtem nejtypičtěji nasazovaných stavebních strojů
se známými emisními charakteristikami. Nejdelší možná doba pracovního dne pro provádění
stavební činnosti je 14 hodin (7 - 21 hod). Vyhodnocení je provedeno pro akusticky horší
stav, představovanou zemními pracemi.
Pro účely výpočtu bude tedy do každé výše popsané pozice strojů postupně dosazován
zdroj hluku, jehož emisní charakteristika odpovídá součtu charakteristik všech strojů
působících v etapě. Součet je proveden podle vzorce:
L2
L3
L1
10 10 * t1 + 10 10 * t2 + 10 10 * t3
LCelk = 10 log
t 1 + t2 + t 3
kde:
L1 je hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 10
metrů od stroje 1
L2 je hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 10
metrů od stroje 2
L3 je hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 10
metrů od stroje 3
t1, t2, t3 jsou jednotlivé doby trvání příslušných akustických jevů
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Z dikce Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot
hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou
obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu,
léčení, zájmové a jiné činnosti. Vzhledem ke složitosti zadání jsou nejvýše přípustné hladiny
akustického tlaku stanoveny následovně:
Nejvýše přípustné hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti – zemní práce
- LAeq = 60,3 dB pro 13 hodinovou dobu trvání hlučných operací

Etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných
hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před
fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k
rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti.
Ø
Ø
Ø

Výpočtové body č.1 - 3: den 60 dB, noc 50 dB (s uplatněním odkazu korekce 3) přílohy č.6 k NV
č.88/2004 Sb./
Výpočtové body č. 4 - 6: den 55 dB, noc 45 dB (s uplatněním odkazu korekce 2) přílohy č.6 k NV
č.88/2004 Sb./
ve vztahu k průmyslovým zdrojům hluku: den 50 dB, noc 40 dB
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Výsledky výpočtu
Výsledky výpočtu pro etapu výstavby – zemní práce

HLUK+ verze 6.60 beta Dxf
Soubor: C:\hlukplusw\Pardubice\2D.ZAD

Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Vytištěno: 23.9.2005 14:25

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 |
79.6; -148.1 | 46.7 | 37.6 | 47.2 |
|
|
| 1 |
6.0 |
79.6; -148.1 | 46.7 | 37.6 | 47.2 |
|
|
| 1 | 24.0 |
79.6; -148.1 | 46.6 | 37.3 | 47.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | -31.6; -148.1 | 46.8 | 37.4 | 47.2 |
|
|
| 2 |
6.0 | -31.6; -148.1 | 46.8 | 37.4 | 47.2 |
|
|
| 2 | 24.0 | -31.6; -148.1 | 46.7 | 36.8 | 47.1 |
|
|
| 3 |
3.0 | -266.9; -150.4 | 29.8 | 23.4 | 30.7 |
|
|
| 3 |
6.0 | -266.9; -150.4 | 30.3 | 23.7 | 31.2 |
|
|
| 3 | 18.0 | -266.9; -150.4 | 36.3 | 27.7 | 36.8 |
|
|
| 4 |
3.0 | -247.9; -62.9 | 25.2 | 21.4 | 26.7 |
|
|
| 4 |
6.0 | -247.9; -62.9 | 27.6 | 22.0 | 28.7 |
|
|
| 4 | 24.0 | -247.9; -62.9 | 38.5 | 30.2 | 39.1 |
|
|
| 5 |
3.0 | -247.7;
42.6 | 36.1 | 31.0 | 37.3 |
|
|
| 5 |
6.0 | -247.7;
42.6 | 36.1 | 31.0 | 37.3 |
|
|
| 5 | 24.0 | -247.7;
42.6 | 38.2 | 31.0 | 39.0 |
|
|
| 6 |
3.0 | -50.6; 181.3 | 46.2 | 36.8 | 46.7 |
|
|
| 6 | 18.0 | -50.6; 181.3 | 46.2 | 36.7 | 46.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výsledky výpočtu pro etapu provozu
V následujícím přehledu jsou prezentovány výsledky výpočtu pro řešené a popsané
varianty.
Varianta 0 – den

HLUK+ verze 6.60 beta Dxf
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HLUKPLUSW\PARDUBICE\0D.ZAD.ZAD
Vytištěno: 23.9.2005 14:14
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 |
79.6; -148.1 | 63.7 |
0.0 | 63.7 |
|
|
| 1 |
6.0 |
79.6; -148.1 | 63.7 |
0.0 | 63.7 |
|
|
| 1 | 24.0 |
79.6; -148.1 | 63.7 |
0.0 | 63.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | -31.6; -148.1 | 63.1 |
0.0 | 63.1 |
|
|
| 2 |
6.0 | -31.6; -148.1 | 63.1 |
0.0 | 63.1 |
|
|
| 2 | 24.0 | -31.6; -148.1 | 62.9 |
0.0 | 62.9 |
|
|
| 3 |
3.0 | -266.9; -150.4 | 62.8 |
0.0 | 62.8 |
|
|
| 3 |
6.0 | -266.9; -150.4 | 62.8 |
0.0 | 62.8 |
|
|
| 3 | 18.0 | -266.9; -150.4 | 62.4 |
0.0 | 62.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | -247.9; -62.9 | 61.6 |
0.0 | 61.6 |
|
|
| 4 |
6.0 | -247.9; -62.9 | 61.6 |
0.0 | 61.6 |
|
|
| 4 | 24.0 | -247.9; -62.9 | 60.7 |
0.0 | 60.7 |
|
|
| 5 |
3.0 | -247.7;
42.6 | 60.4 |
0.0 | 60.4 |
|
|
| 5 |
6.0 | -247.7;
42.6 | 60.4 |
0.0 | 60.4 |
|
|
| 5 | 24.0 | -247.7;
42.6 | 59.9 |
0.0 | 59.9 |
|
|
| 6 |
3.0 | -50.6; 181.3 | 55.3 |
0.0 | 55.3 |
|
|
| 6 | 18.0 | -50.6; 181.3 | 55.3 |
0.0 | 55.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 0 – noc

HLUK+ verze 6.60 beta Dxf
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HLUKPLUSW\PARDUBICE\0N.ZAD.ZAD
Vytištěno: 23.9.2005 14:11
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 |
79.6; -148.1 | 49.9 |
0.0 | 49.9 |
|
|
| 1 |
6.0 |
79.6; -148.1 | 49.9 |
0.0 | 49.9 |
|
|
| 1 | 24.0 |
79.6; -148.1 | 49.9 |
0.0 | 49.9 |
|
|
| 2 |
3.0 | -31.6; -148.1 | 49.3 |
0.0 | 49.3 |
|
|
| 2 |
6.0 | -31.6; -148.1 | 49.3 |
0.0 | 49.3 |
|
|
| 2 | 24.0 | -31.6; -148.1 | 49.2 |
0.0 | 49.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | -266.9; -150.4 | 49.9 |
0.0 | 49.9 |
|
|
| 3 |
6.0 | -266.9; -150.4 | 49.9 |
0.0 | 49.9 |
|
|
| 3 | 18.0 | -266.9; -150.4 | 49.5 |
0.0 | 49.5 |
|
|
| 4 |
3.0 | -247.9; -62.9 | 49.4 |
0.0 | 49.4 |
|
|
| 4 |
6.0 | -247.9; -62.9 | 49.4 |
0.0 | 49.4 |
|
|
| 4 | 24.0 | -247.9; -62.9 | 48.3 |
0.0 | 48.3 |
|
|
| 5 |
3.0 | -247.7;
42.6 | 48.4 |
0.0 | 48.4 |
|
|
| 5 |
6.0 | -247.7;
42.6 | 48.4 |
0.0 | 48.4 |
|
|
| 5 | 24.0 | -247.7;
42.6 | 47.8 |
0.0 | 47.8 |
|
|
| 6 |
3.0 | -50.6; 181.3 | 41.6 |
0.0 | 41.6 |
|
|
| 6 | 18.0 | -50.6; 181.3 | 41.6 |
0.0 | 41.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 1 – den

HLUK+ verze 6.60 beta Dxf
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HLUKPLUSW\PARDUBICE\1D.ZAD.ZAD
Vytištěno: 23.9.2005 14:19
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 |
79.6; -148.1 | 50.2 |
7.0 | 50.2 |
|
|
| 1 |
6.0 |
79.6; -148.1 | 50.2 |
8.9 | 50.2 |
|
|
| 1 | 24.0 |
79.6; -148.1 | 49.6 | 22.7 | 49.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | -31.6; -148.1 | 49.3 |
6.8 | 49.3 |
|
|
| 2 |
6.0 | -31.6; -148.1 | 49.3 |
8.9 | 49.3 |
|
|
| 2 | 24.0 | -31.6; -148.1 | 48.6 | 21.7 | 48.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | -266.9; -150.4 | 48.9 |
3.5 | 48.9 |
|
|
| 3 |
6.0 | -266.9; -150.4 | 48.9 |
4.9 | 48.9 |
|
|
| 3 | 18.0 | -266.9; -150.4 | 48.4 | 14.5 | 48.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | -247.9; -62.9 | 46.3 |
3.5 | 46.3 |
|
|
| 4 |
6.0 | -247.9; -62.9 | 46.3 |
6.3 | 46.3 |
|
|
| 4 | 24.0 | -247.9; -62.9 | 45.5 | 15.6 | 45.5 |
|
|
| 5 |
3.0 | -247.7;
42.6 | 44.9 |
7.7 | 44.9 |
|
|
| 5 |
6.0 | -247.7;
42.6 | 44.9 | 10.5 | 44.9 |
|
|
| 5 | 24.0 | -247.7;
42.6 | 44.3 | 16.6 | 44.3 |
|
|
| 6 |
3.0 | -50.6; 181.3 | 47.4 |
9.3 | 47.4 |
|
|
| 6 | 18.0 | -50.6; 181.3 | 47.3 | 19.0 | 47.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 1 – noc

HLUK+ verze 6.60 beta Dxf
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HLUKPLUSW\PARDUBICE\1N.ZAD.ZAD
Vytištěno: 23.9.2005 14:10
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 |
79.6; -148.1 | 39.4 |
7.0 | 39.5 |
|
|
| 1 |
6.0 |
79.6; -148.1 | 39.4 |
8.9 | 39.5 |
|
|
| 1 | 24.0 |
79.6; -148.1 | 38.8 | 22.7 | 39.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | -31.6; -148.1 | 38.5 |
6.8 | 38.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | -31.6; -148.1 | 38.5 |
8.9 | 38.5 |
|
|
| 2 | 24.0 | -31.6; -148.1 | 37.8 | 21.7 | 37.9 |
|
|
| 3 |
3.0 | -266.9; -150.4 | 38.0 |
3.5 | 38.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | -266.9; -150.4 | 38.0 |
4.9 | 38.0 |
|
|
| 3 | 18.0 | -266.9; -150.4 | 37.6 | 14.5 | 37.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | -247.9; -62.9 | 34.9 |
3.5 | 34.9 |
|
|
| 4 |
6.0 | -247.9; -62.9 | 34.9 |
6.3 | 34.9 |
|
|
| 4 | 24.0 | -247.9; -62.9 | 34.2 | 15.6 | 34.3 |
|
|
| 5 |
3.0 | -247.7;
42.6 | 33.4 |
7.7 | 33.4 |
|
|
| 5 |
6.0 | -247.7;
42.6 | 33.4 | 10.5 | 33.4 |
|
|
| 5 | 24.0 | -247.7;
42.6 | 32.8 | 16.6 | 32.9 |
|
|
| 6 |
3.0 | -50.6; 181.3 | 36.6 |
9.3 | 36.6 |
|
|
| 6 | 18.0 | -50.6; 181.3 | 36.5 | 19.0 | 36.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – den

HLUK+ verze 6.60 beta Dxf
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HLUKPLUSW\PARDUBICE\2D.ZAD.ZAD
Vytištěno: 23.9.2005 14:06
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 |
79.6; -148.1 | 64.2 |
7.0 | 64.2 |
|
|
| 1 |
6.0 |
79.6; -148.1 | 64.2 |
8.9 | 64.2 |
|
|
| 1 | 24.0 |
79.6; -148.1 | 63.6 | 22.7 | 63.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | -31.6; -148.1 | 63.3 |
6.8 | 63.3 |
|
|
| 2 |
6.0 | -31.6; -148.1 | 63.3 |
8.9 | 63.3 |
|
|
| 2 | 24.0 | -31.6; -148.1 | 62.5 | 21.7 | 62.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | -266.9; -150.4 | 63.2 |
3.5 | 63.2 |
|
|
| 3 |
6.0 | -266.9; -150.4 | 63.2 |
4.9 | 63.2 |
|
|
| 3 | 18.0 | -266.9; -150.4 | 62.6 | 14.5 | 62.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | -247.9; -62.9 | 61.7 |
3.5 | 61.7 |
|
|
| 4 |
6.0 | -247.9; -62.9 | 61.7 |
6.3 | 61.7 |
|
|
| 4 | 24.0 | -247.9; -62.9 | 60.7 | 15.6 | 60.7 |
|
|
| 5 |
3.0 | -247.7;
42.6 | 60.5 |
7.7 | 60.5 |
|
|
| 5 |
6.0 | -247.7;
42.6 | 60.5 | 10.5 | 60.5 |
|
|
| 5 | 24.0 | -247.7;
42.6 | 59.8 | 16.6 | 59.8 |
|
|
| 6 |
3.0 | -50.6; 181.3 | 53.1 |
9.3 | 53.1 |
|
|
| 6 | 18.0 | -50.6; 181.3 | 53.1 | 19.0 | 53.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – noc

HLUK+ verze 6.60 beta Dxf
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HLUKPLUSW\PARDUBICE\2N.ZAD.ZAD
Vytištěno: 23.9.2005 14:07
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 |
79.6; -148.1 | 51.0 |
7.0 | 51.0 |
|
|
| 1 |
6.0 |
79.6; -148.1 | 51.0 |
8.9 | 51.0 |
|
|
| 1 | 24.0 |
79.6; -148.1 | 50.3 | 22.7 | 50.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | -31.6; -148.1 | 50.2 |
6.8 | 50.2 |
|
|
| 2 |
6.0 | -31.6; -148.1 | 50.2 |
8.9 | 50.2 |
|
|
| 2 | 24.0 | -31.6; -148.1 | 49.3 | 21.7 | 49.3 |
|
|
| 3 |
3.0 | -266.9; -150.4 | 50.0 |
3.5 | 50.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | -266.9; -150.4 | 50.0 |
4.9 | 50.0 |
|
|
| 3 | 18.0 | -266.9; -150.4 | 49.4 | 14.5 | 49.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | -247.9; -62.9 | 49.5 |
3.5 | 49.5 |
|
|
| 4 |
6.0 | -247.9; -62.9 | 49.5 |
6.3 | 49.5 |
|
|
| 4 | 24.0 | -247.9; -62.9 | 48.3 | 15.6 | 48.3 |
|
|
| 5 |
3.0 | -247.7;
42.6 | 48.5 |
7.7 | 48.5 |
|
|
| 5 |
6.0 | -247.7;
42.6 | 48.5 | 10.5 | 48.5 |
|
|
| 5 | 24.0 | -247.7;
42.6 | 47.8 | 16.6 | 47.8 |
|
|
| 6 |
3.0 | -50.6; 181.3 | 40.3 |
9.3 | 40.3 |
|
|
| 6 | 18.0 | -50.6; 181.3 | 40.3 | 19.0 | 40.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výsledky výpočtů
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen variantně a
vycházel ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití
výpočtovým programem HLUK+, verze 6.60.
Vyhodnocení akustické situace bylo řešeno pro následující varianty:
VARIANTA 0 – Stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje Stav akustické situace v území v roce 2007 bez realizace záměru. V této
variantě ve vztahu k akustické situaci zájmového území jsou využity údaje o dopravě vyplývající
z údajů firmy DHV tak, jak byly komentovány v příslušné pasáži předkládaného oznámení.

VARIANTA 1 – Samotné příspěvky posuzovaného záměru
Tato varianta dokladuje samotné příspěvky posuzovaného záměru na akustickou situaci v zájmovém
území v roce 2007.

VARIANTA 2 – Výsledný stav akustické zátěže
Tato varianta vyhodnocuje výsledný stav akustické zátěže v zájmovém území po realizaci
posuzovaného záměru.

Jak je dále patrné z výstupů akustického vyhodnocení pro etapu výstavby, tato nebude
znamenat překračování hygienických limitů pro etapu výstavby. Toto konstatování je
podmíněno tím, že v rámci POV stavby musí být zajištěn výjezd nákladních vozidel
s výkopovou zeminou vlevo ve směru na most P.Wonky.
V následující tabulce je provedeno porovnání výsledků výpočtů pro řešené varianty:

Tab.: Porovnání řešených variant
D – doprava, P – průmysl, C – celkem - den
v.bod
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6

Výška (m)
3
6
23
3
6
24
3
6
18
3
6
24
3
6
24
3
18

D
63,7
63,7
63,7
63,1
63,1
62,9
62,8
62,8
62,4
61,6
61,6
60,7
60,4
60,4
59,9
55,3
55,3

V 0 - den
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
63,7
63,7
63,7
63,1
63,1
62,9
62,8
62,8
62,4
61,6
61,6
60,7
60,4
60,4
59,9
55,3
55,3

D
50,2
50,2
49,6
49,3
49,3
48,6
48,9
48,9
48,4
46,3
46,3
45,5
44,9
44,9
44,3
47,4
47,3

V 1 - den
P
7,0
8,9
22,7
6,8
8,9
21,7
3,5
4,9
14,5
3,5
6,3
15,6
7,7
10,5
16,6
9,3
19,0

C
50,2
50,2
49,6
49,3
49,3
48,6
48,9
48,9
48,4
46,3
46,3
45,5
44,9
44,9
44,3
47,4
47,3

D
64,2
64,2
63,6
63,3
63,3
62,5
63,2
63,2
62,6
61,7
61,7
60,7
60,5
60,5
59,8
53,1
53,1

V 2 - den
P
7,0
8,9
22,7
6,8
8,9
21,7
3,5
4,9
14,5
3,5
6,3
15,6
7,7
10,5
16,6
9,3
19,0

C
64,2
64,2
63,6
63,3
63,3
62,5
63,2
63,2
62,6
61,7
61,7
60,7
60,5
60,5
59,8
53,1
53,1

V 1 - noc
P
7,0
8,9
22,7
6,8
8,9
21,7
3,5
4,9
14,5
3,5
6,3

C
39,5
39,5
39,0
38,5
38,5
37,9
38,0
38,0
37,6
34,9
34,9

D
51,0
51,0
50,3
50,2
50,2
49,3
50,0
50,0
49,4
49,5
49,5

V 2 - noc
P
7,0
8,9
22,7
6,8
8,9
21,7
3,5
4,9
14,5
3,5
6,3

C
51,0
51,0
50,3
50,2
50,2
49,3
50,0
50,0
49,4
49,5
49,5

D – doprava, P – průmysl, C – celkem - noc
v.bod
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

Výška (m)
3
6
23
3
6
24
3
6
18
3
6

D
49,9
49,9
49,9
49,3
49,3
49,2
49,9
49,9
49,5
49,4
49,4

V 0 - noc
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
49,9
49,9
49,9
49,3
49,3
49,2
49,9
49,9
49,5
49,4
49,4

D
39,4
39,4
38,8
38,5
38,5
37,8
38,0
38,0
37,6
34,9
34,9
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v.bod
4
5
5
5
6
6

Výška (m)
24
3
6
24
3
18

48,3
48,4
48,4
47,8
41,6
41,6

V 0 - noc
0
0
0
0
0
0

48,3
48,4
48,4
47,8
41,6
41,6

34,2
33,4
33,4
32,8
36,6
36,5

V 1 - noc
15,6
7,7
10,5
16,6
9,3
19,0

34,3
33,4
33,4
32,9
36,6
36,6

48,3
48,5
48,5
47,8
40,3
40,3

V 2 - noc
15,6
7,7
10,5
16,6
9,3
19,0

48,3
48,5
48,5
47,8
40,3
40,3

Závěr:
Na základě výsledků výpočtů v řešených variantách akustické studie lze vyslovit
následující závěry:
Ø u všech modelově zvolených výpočtových bodů je ve stávajícím stavu
překračována hladina akustického tlaku pro denní dobu; tato skutečnost vyplývá
jak z provedeného výpočtu, tak z realizovaného měření hluku
Ø v noční době se u výpočtových bodů č. 1 až 3 (Palackého ulice) pohybuje hladina
akustického tlaku na úrovni hygienického limitu, u výpočtových bodů 4 a 5 je
hladina akustického tlaku nad limitem pro noční dobu; pro výpočtový bod č. 6
(Poliklinika) není nutné hluk v noční době vyhodnocovat
Ø z hlediska výstavby posuzovaného záměru je patrné,
že tato etapa při
respektování vstupních parametrů pro POV stavby nebude znamenat překročení
limitní hladiny hluku pro etapu výstavby
Ø provoz nově uvažovaných stacionárních zdrojů hluku nebude znamenat
překročení základní limitní hladiny akustického tlaku pro denní, respektive noční
dobu
Ø samotný příspěvek posuzovaného záměru z hlediska vyvolané dopravy na
komunikačním systému neznamená překračování limitních hladin hluku pro
denní respektive noční dobu
Ø výsledná akustická situace reprezentovaná variantou č.2 dokladuje, že v denní
době dochází k navýšení hluku v oblastní nadlimitních hladin hluku u výpočtových
bodů č.1 až 3 maximálně o 0,5 dB. U výpočtových bodů č.4 a 5, kde stávající
hladina akustického tlaku je na úrovni hygienického limitu se navýšení o 0,1 dB
prakticky neprojeví
Ø výsledná akustická situace reprezentovaná variantou č.2 dokladuje, že v noční
době dochází k navýšení hluku v oblastní nadlimitních hladin hluku u výpočtových
bodů č.1 až 3 maximálně o 1,1 dB (výpočtový bod č.1). U výpočtových bodů č.4 a
5 se navýšení o 0,1 dB v noční době prakticky neprojeví
Ø nejprokazatelnější nárůst hladin hluku v oblasti nadlimitních hodnot se projevuje u
výpočtových bodů č.1 a 2 reprezentujících bytový dům v ulici Palackého
situovaný naproti budoucímu objektu posuzovaného záměru. U tohoto objektu na
jedné straně dochází samotnou novostavbou k útlumu hluku z komunikace
Hradecká, na straně druhé dochází k určitému nárůstu vyvolané dopravy
v souvislosti s posuzovaným záměrem; současně se také projevuje odraz hluku
z nově plánovaného objektu; změna akustické situace nastávající díky těmto
skutečnostem je popsána v předcházejícím odstavci
Na základě všech výše uvedených skutečností lze vyhodnotit velikost vlivu jako
malou, z hlediska významnosti lze vliv označit za významný v souvislosti se stávající

92

Obchodní centrum PALACE PARDUBICE, Masarykovo náměstí Pardubice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

akustickou situací, která vyplývá ze situování záměru v centru města. Změny
v akustické situaci se pohybují v chybě přesnosti měření i výpočtu, tedy v rozpětí ± 2
dB. Otázka výsledného řešení akustické situace v zájmovém území ve vztahu
k nejbližším objektům obytné zástavby bude řešena v návazných stupních projektové
dokumentace dle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví.
Pro další projektovou přípravu je doporučeno respektování následujících opatření:
• po výběru dodavatele stavby bude řešena hluková studie pro etapu výstavby, která bude
vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové
studie s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne
orgán ochrany veřejného zdraví
• po zahájení provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších objektů obytné
zástavby pro ověření konečné akustické situace v zájmovém území; místa pro měření
konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

Dostupnost území a další ovlivnění obytných objektů

Situování záměru nijak neovlivní stávající řešení z hlediska dostupnosti území pro
pěší. V souvislosti s celkovou koncepcí městských cyklostezek je však pro
dostupnost navrhovaných objektů jakož i pro zajištění funkčnosti stávajících
cyklostezek požadovat respektování následujícího doporučení:
• součástí další projektové přípravy záměru bude návrh cyklostezek zajišťujících jak funkčnost
stávajících cyklistických tras, tak dostupnost navrhovaných objektů

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu
prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a
tento vliv lze označit za nulový.
Havarijní stavy

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné
části předkládaného oznámení.
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika
V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky
emitované do ovzduší.
Z hlediska potenciálních zdravotních rizika jsou proto vyhodnoceny výsledky hlukové
a rozptylové studie, které uvádějí předpokládanou hlukovou zátěž ze stacionárních
zdrojů i ze související dopravy a imisní příspěvek oxidu dusičitého, prašného
aerosolu frakce PM10 a benzenu, jakožto hlavních škodlivin z dopravy a spalování
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zemního plynu. Je přitom použita metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk
Assessment), využívající postupy zpracované Americkou agenturou pro ochranu
životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ze
kterých vychází i Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR
k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č.184/1999 Sb., kterou se stanoví
postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka a
metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v ČR.
Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívaná především při přípravě podkladů ke
stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem,
jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou
stanoveny závazné limity jejich výskytu v prostředí.
Ovšem i u faktorů, pro které jsou stanoveny úřední limity, umožňuje aplikace metody
hodnocení zdravotních rizik v konkrétních situacích získání hlubší informace o jejich
možném vlivu na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním
intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní
hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou
realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí, zejména
pak skupin populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. Příkladem v daném
případě mohou být jak hygienické limity pro hluk z dopravy, tak i imisní limity pro
hodnocené základní škodliviny v ovzduší.
Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy :
1. Identifikace nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o
jejich nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou
uplatnit.
2. Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze
známého vztahu dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry
rizika.
3. Hodnocení expozice - zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané
populace včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace.
4. Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry
zdravotního rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti
možného zdravotního poškození.

Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, kterými je každé
hodnocení rizika zatíženo a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika.
Zdravotní riziko hluku
Nebezpečnost hluku a vztahy expozice a účinku

Jako hluk označujeme jakýkoliv zvuk, který je nechtěný a obtěžující a to bez ohledu
na jeho intenzitu.
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na
zjednodušením rozdělit na účinky specifické,
hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti
nespecifické (mimosluchové), kdy dochází
organismu.
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Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit
hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění vyšších nervových funkcí.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti
považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení
spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou
např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění
placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.
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 nočním období
[1].
Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné
poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně
charakterizovat takto :
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 a třídy předškolních a
školních zařízení, neboť neúplné porozumění řeči u nich ztěžuje a poškozuje proces
osvojení řeči a schopnosti číst s dalšími nepříznivými důsledky pro jejich duševní a
intelektuální vývoj. Zvláště citlivé jsou pak děti s poruchami sluchu, potížemi
s učením a děti, pro které vyučovací jazyk není jejich mateřským jazykem.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání,
probouzením, nepříznivým ovlivněním délky a hloubky spánku. Může docházet ke
zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, poruchám srdečního rytmu,
vasokonstrikci, změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak
fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku.
Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí,
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností.
Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní.
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Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a
mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky
narušení spánku při ustáleném hluku v interiéru se dle různých autorů začínají
objevovat od ekvivalentní hladiny hluku 30 dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla
zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB.
Při přerušovaném hluku roste rušení spánku s maximální hladinou hluku. I při nízké
ekvivalentní hladině hluku 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.
Nepříznivé ovlivnění nálady následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku
během spánku vně budov již pod 60 dB a předpokládá se, že k ovlivnění dochází i
z hlediska výkonnosti.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů
přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při
přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty
jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45
dB, resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl přesáhnout 1015 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být
ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci
obyvatel ani po více letech.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému působením hluku bylo podle materiálů
Světové zdravotnické organizace prokázáno u lidí žijících v hlučných oblastech
kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací.
Akutní hluková expozice aktivuje nervový a hormonální systém a vede k přechodným
změnám, jako je zvýšení krevního tlaku, tepu a zúžení cév. Po dlouhodobé expozici
se u citlivých jedinců 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.
Všeobecným závěrem WHO je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny
s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB a
více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk.
Při interpretaci těchto závěrů je nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na
individuální rozdíly v citlivosti v podstatě bezprahová noxa. U citlivých osob je proto
nutné nepříznivé účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně
nižších, nežli jsou úrovně expozice hodnocené z hlediska statistické významnosti pro
celou populaci.
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako je zvýšení hladiny stresových
hormonů, vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí,
nebo snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině
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hluku 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 mohl
být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich
příznaků nebo urychlit rozvoj skrytých duševních poruch.
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 v řadě studií 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.
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 však 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. Obecně např. u obyvatel rodinných domů
nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších,
oproti obyvatelům bytových domů [3].
Významnou úlohu 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.
Příznivě působí i nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se
v případě nutnosti po dobu provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu.
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.
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Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých
projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice.
Obecně se ovšem odhaduje, že na stížnostech a peticích se účastní pouze 5-10 %
obyvatel skutečně hlukově exponovaných.
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 (poradit v orientaci, upozornit na
nehodu), než k pomoci fyzické.
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých
aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq
pod 50 dB. Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla
být limitující hladina hluku nižší, přičemž během večera a noci by hladina hluku měla
být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.
Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno u lidí, exponovaných neprofesionálně
vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto jevu je
důsledek působení chronického stresu. Může jít o některá onemocnění zažívacího
traktu, poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu, zánětlivá onemocnění, nižší odolnost
vůči infekci, poruchy menstruačního cyklu a v těhotenství. K tomuto zvýšení
nemocnosti dochází až po delší době strávené v hlučném prostředí, u nervových
onemocnění po 8-10 letech, u cévních onemocnění až po 11-15 letech [3].
Vztah mezi dopravním hlukem ve městech a ukazateli zdravotního stavu u
obyvatel ČR je obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu
obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost
ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se
špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob žívajících denně sedativa,
zejména na noční ekvivalentní hladině hluku.
Opakovaně zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a
celkovou nemocností na civilizační choroby, přičemž bylo zjištěno, že zvýšená
hluková expozice se na nemocnosti podílí asi z 10 %. Zpracované grafy
v závěrečných zprávách projektu umožňují předpovědět zvýšení procenta takto
postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika hluku
Podkladem k hodnocení expozice obyvatel žijících v okolí uvažované stavby jsou
výstupy akustické studie, udávající předpokládanou hlukovou zátěž hygienicky
významných objektů v zájmovém území.
Samostatný výpočet je proveden pro etapu výstavby. Dokládá úroveň ekvivalentní
hladiny akustického tlaku u nejbližších objektů v rozmezí od 26,7 do 47,2 dB v denní
době. S ohledem na úroveň stávající hlukové expozice těchto objektů z místní
dopravy se jedná o hodnoty, které nepředstavují prokazatelnou změnu v akustické
situaci zájmového území a z hlediska zdravotního rizika jsou tudíž nevýznamné.
Pro hodnocení zdravotního rizika ve vztahu k posuzovanému záměru je podstatná
výchozí akustická situace zájmového území v nulové variantě, tedy bez realizace
záměru. Ta je akustickou studií vyhodnocena v nulové variantě pro situaci v roce
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2007, přičemž je zohledněna intenzita dopravy na přilehlých komunikacích .
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků hluku je možné
orientačně vycházet z následujících tabulek č. 1 a 2, ve kterých jsou vybarvením
znázorněny v závislosti na intenzitě denní a noční hlukové zátěže, odstupňované po
5 dB, hlavní nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují
za dostatečně prokázané.
Tab.č.1 - Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek
dB(A)
45-50
50-55
55-60
60-65
Sluchové postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

65-70

70+

55-60

60-65

¤ přímá expozice hluku v interiéru, LAeq,24h
Tab.č. 2 - Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc (LAeq, 22-6 h )
Nepříznivý účinek
dB(A)
-40
40-45
45-50
50-55
Zhoršená nálada a výkonnost následující den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem
Zvýšená nemocnost

Z výše uvedené tabulky č.1 pro denní hluk je zřejmé, že hluková expozice obyvatel
nejbližšího obytného domu v Palackého ulici reprezentovaná výpočtovými body č.1 a
č.2 vlivem dopravního hluku na přilehlých komunikacích se pohybuje v pásmu
silného obtěžování až poškození zdraví. Pro posouzení záměru stavby je zřejmé, že
jejím provozem nedojde ke zhoršení hlukové expozice z hlediska prezentovaných
nepříznivých účinků hluku.
Pro noční dobu lze vyslovit závěr, že změny akustické situace v porovnání
stávajícího a výhledového stavu se v zásadě nemění, přičemž však hlukové pozadí
se pohybuje v oblasti subjektivně vnímané zhoršené kvality spánku. Na základě
výsledků výpočtů tak ve vztahu k noční době lze vyslovit závěr, že nedojde
k prokazatelné změně zdravotních rizik v porovnání stávajícího a očekávaného stavu
akustické situace v zájmovém území.
Závěr k riziku hluku

Předpokládané zvýšení akustické zátěže nejbližších obytných domů vlivem nárůstu
intenzity v souvislosti s provozem uvažovaného záměru bude natolik nepatrné, že je
z hlediska zdravotního rizika hluku nelze postihnout a kvantifikovat.
Zdravotní riziko imisí škodlivých látek v ovzduší
Nebezpečnost hodnocených látek
Výběr látek – hlavními škodlivinami z dopravy a spalování zemního plynu, které jsou
standardně hodnoceny, jsou oxid dusičitý a benzen. V daném případě je hodnocení
rozšířeno o prašný aerosol frakce PM10, který byl zařazen do rozptylové studie.
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OXID DUSIČITÝ(NO2)
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější škodliviny emitované do ovzduší při spalovacích
procesech. Ve většině případů je emitován převážně oxid dusnatý, který je ve vnějším
ovzduší rychle oxidován na oxid dusičitý, který je zdravotně podstatně významnější.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.
Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 100 až 410 µg/m3, při zvýšení
koncentrace se na čichový vjem projevuje adaptace.
Konverzní faktor : 1 ppm NO2 = 1880 µg/m3.
Přírodní pozadí NO2 představují roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3, v
městských oblastech dosahují hodnot desítek µg/m3. V ovzduší 22 měst monitorovaných
hygienickou službou se roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v letech 2001 - 2002
pohybovaly v rozmezí od 19 do 43 µg/m3.
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde mohou být
dosahovány koncentrace významně vyšší, nežli ve vnějším prostředí. Jako zdroj emisí se
zde uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů.
Oxid dusičitý vykazuje při inhalační expozici významné akutní i chronické zdravotní účinky.
Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního
traktu k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží.
V současné době nejsou známé žádné zprávy o tom, že by NO2 měl karcinogenní nebo
teratogenní účinky. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné výsledky a
neumožňují jednoznačný závěr.
Při pokusech u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví v podobě zhoršení plicních
funkcí a zvýšení dráždivosti dýchacích cest u zdravých osob projevují až při vysoké
koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3 (1 ppm).
Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní účinky u citlivých skupin
populace, jako jsou bronchitici a zejména astmatici.
Za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně
nepříznivé účinky) považuje WHO koncentraci kolem 400 µg/m3, která u astmatiků při
krátkodobé expozici způsobuje mírné zhoršení plicních funkcí a zvyšuje dráždivost
dýchacích cest. Do klinických studií a experimentů ovšem nejsou zařazování osob s těžší
formou plicních onemocnění. Při odvození krátkodobé imisní koncentrace z hodnoty LOAEL
byl proto použit 50% bezpečnostní faktor. Směrnicová 1hodinová maximální imisní
koncentrace NO2 pak činí 200 µg/m3 [6].
Úskalím epidemiologických studií při expozici z venkovního ovzduší je obtížné odlišení
účinků NO2 od dalších souběžně působících látek. Nejspolehlivější kvantitativních vztahy
mezi expozicí a účinkem byly proto odvozeny ze studií vycházejících z expozice ve vnitřním
prostředí.
Nejcitlivější věkovou skupinou populace se zde jeví starší děti ve věku 5 – 12 let, u kterých
byl meta-analýzou studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov zjištěn 20 % nárůst rizika
respiračních obtíží a onemocnění dolních cest dýchacích při každém zvýšení koncentrace o
28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 122
µg/m3 nebo možná vyšší. Toto zjištění je významné, neboť opakované respirační infekce u
dětí představují zvýšené riziko poškození plic v pozdějších letech.
Studie u menších dětí nebo u dospělé populace statisticky významný vliv na respirační
nemocnost v souvislosti s expozicí NO2 ve vnitřním prostředí neprokázaly.
V řadě studií byl zjištěn vyšší výskyt respiračních příznaků u dětí různého věku v závislosti

100

Obchodní centrum PALACE PARDUBICE, Masarykovo náměstí Pardubice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

na bydlišti v těsné blízkosti rušných komunikací s intenzivní dopravou. V některých velkých
městech se prokázala souvislost mezi úrovní 24 hodinové koncentrace NO2 a počtem
návštěv u lékaře nebo hospitalizací u astmatiků.
I když z žádné z těchto studií nelze spolehlivě hodnotit dlouhodobou expoziční úroveň ve
vztahu k účinkům, souhrnně jasně ukazují na respirační účinky u dětí při dlouhodobé
expozici NO2 v rozsahu průměrné roční koncentrace 50 – 75 µg/m3 nebo vyšší.
Jako doporučenou limitní průměrnou roční koncentraci NO2 stanovila Světová zdravotnická
organizace hodnotu 40 µg/m3, která byla odvozena z výše zmíněné meta-analýzy studií
účinků vnitřního ovzduší u starších dětí, konkrétně na základě nejnižší výchozí koncentrace
15 µg/m3 NO2 a navýšení o 28 µg/m3, při kterém již bylo zjištěno zvýšení respirační
nemocnosti o 20 %. Zdůrazňuje přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň
koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek
neměla [6].
V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná koncentrace
200 µg/m3 s mezí tolerance 80 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40 µg/m3 s mezí
tolerance 16 µg/m3. Meze tolerance se od roku 2003 plynuje snižují tak, aby v roce 2010
dosáhly nulové hodnoty. Pro sumu oxidů dusíku NOx platí od roku 2002 imisní limit 30
µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu ekosystémů.
Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanoví Vyhláška MZ č.6/2002
jako hygienický limit pro oxid dusičitý průměrnou jednohodinovou koncentraci 100 µg/m3.
PRAŠNÝ AEROSOL – frakce PM10
K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu.
Setkáváme se tak s pojmy tuhé znečišťující látky (TZL), pevný aerosol, prašný aerosol,
polétavý prach, v zahraniční literatuře pak suspendované částice (suspended particulate
matter SPM), celkové suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř
(black smoke). V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic,
která je rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce
s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních
dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým
průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému
zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém
rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic
aerodynamického průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak
rychle klesajícím záchytem částic s větším průměrem.
K orientačnímu převodu TSP na PM10 navrhuje např. US EPA konverzní faktor 0,5 – 0,6.
Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na 0,6. Tyto poměry se ovšem mohou významně lišit podle
oblastí a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší. V ČR je stanoven koeficient přepočtu frakce
PM10 z TSP v hodnotě 0,8.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické
složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro
plynné škodliviny. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i NO2.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry
rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování
fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují
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zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší.
Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy,
z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol,
který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém
území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice
obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě
na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé
sedimentaci během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.
V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištěné ovzduší
prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční koncentrace
PM10 pohybují v rozmezí 20-50 µg/m3 a neliší se významně od venkovských oblastí.
Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10.
Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se dle závěrečné zprávy Systému monitorování
zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2002 pohybovaly
ve 21 sídlech
ČR v rozmezí 18,8–45,6 µg/m3. S výjimkou Liberce byla ve všech
sledovaných sídlech překročena cílového hodnota imisního limitu 20 µg/m3 platná od roku
2010. Z těchto výsledků je zřejmé, že z klasických škodlivin v ovzduší je prašný aerosol
frakce PM10 ve městech ČR nejzávažnější.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest,
vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a
bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do
chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic
s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je
ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků
epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a
úmrtnosti již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou
koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného
aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce.
Výsledky studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními koncentracemi PM10 a výkyvy
celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a respirační onemocnění
v amerických městech, byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní.
Světová zdravotnická organizace uvádí ve druhém vydání Směrnice pro kvalitu ovzduší
v Evropě v roce 2000 jako sumární odhad ze 17 studií denní zvýšení celkové úmrtnosti
v souvislosti s výkyvem denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 o 0,74 % [6].
Kromě zvýšení denní úmrtnosti korelují dle těchto studií výkyvy denních imisních
koncentrací PM10 s počtem hospitalizací pro respirační onemocnění, spotřebou léků
k rozšíření průdušek, frekvencí výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu (např. kašel),
a změnami plicních funkcí.
Jako sumární odhad z různých studií vztažený ke zvýšení denní průměrné koncentrace PM10
o 10 µg/m3 WHO uvádí konkrétně zvýšení počtu hospitalizací z důvodu respiračních
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onemocnění o 0,8 %, nárůst použití léků k rozšíření průdušek při astmatických potížích o 3
%, zvýšení počtu lidí trpících kašlem o 3,6 % a lidí s podrážděním dolních dýchacích cest o
3.2 %.
Světová zdravotnická organizace proto v doporučení pro kvalitu ovzduší pouze uvádí tyto
vztahy závislosti pro procentuální denní změny zmíněných zdravotních parametrů a
doporučené imisní limity pro pevný aerosol nestanovuje a ponechává na zvážení
jednotlivých členských států, které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke stanovení
svých akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné době nelze stanovit prahové
imisní koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo [6].
Proti průzkumům akutních účinků je studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům
pevných částic v ovzduší podstatně méně. Referují též o ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti
na respirační onemocnění.
Studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou imisní zátěží
může být o více než rok kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato redukce
očekávané délky života se přitom začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací
jemných částic 10 µg/m3. Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací
s výskytem bronchitických symptomů u dětí a zhoršením plicních funkcí u dětí i dospělých.
Tyto účinky byly pozorovány již při průměrné roční koncentraci PM10 méně než 30 µg/m3.
WHO proto u pevného aerosolu nenavrhuje ani dlouhodobé průměrné limitní koncentrace,
neboť ani pro chronické účinky není možné stanovit prahovou koncentraci.
Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem
prevalence zánětu průdušek u dětí o 29 % [6].
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty
PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou
koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty
byly přijaty i v ČR.
Limitní jednohodinová koncentrace PM10 ve vnitřním ovzduší pobytových místností je
stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 150 µg/m3.
BENZEN
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při
pokojové teplotě rychle odpařuje. Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou
výfukové plyny, vypařování z pohonných hmot, cigaretový kouř, petrochemie a spalovací
procesy.
Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je kolem 1 µg/m3, v městském ovzduší
se pohybuje v rozmezí 5 – 20 µg/m3 a závisí hlavně na intenzitě dopravy. Vyšší koncentrace
se mohou vyskytovat v okolí čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících
benzen. V atmosféře benzen setrvává hodiny až dny v závislosti na prostředí, klimatu a
koncentraci dalších polutantů. Nejdůležitější cestou jeho degradace je reakce
s hydroxylovými radikály. Může být též vymýván z ovzduší deštěm.
V ČR je benzen v ovzduší spolu s dalšími těkavými organickými látkami monitorován v pěti
městech hygienickou službou. Průměrná roční koncentrace se v roce 2002 pohybovala
zhruba v rozmezí 2 – 4,5 µg/m3. Vyšší koncentrace benzenu jsou nalézány ve vnitřním
prostředí budov. Významná je též expozice při cestování motorovými vozidly. Individuální
výše celkového příjmu benzenu však nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20 cigaret denně
představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje běžný příjem inhalací
z vnějšího ovzduší i z potravy.
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Benzen má nízkou akutní toxicitu. Akutní otrava inhalační a dermální cestou vyvolává po
počáteční stimulaci a euforii útlum centrálního nervového systému. Kritickým orgánem při
chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde dochází ke vzniku
různých poruch krvetvorby. Epidemiologické studie u
profesionálně exponovaných
pracovníků poskytly jasné důkazy o příčinném vztahu ke zvýšenému výskytu onemocnění
leukémií.
Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých benzen
při inhalační i perorální expozici vyvolává nádory různého typu a lokalizace.
Vzhledem k těmto podkladům je benzen zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum
rakoviny WHO (IARC) do skupiny 1 mezi prokázané lidské karcinogeny. US EPA jej též řadí
do kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice. Při hodnocení
rizika benzenu se proto hlavní pozornost věnuje prokázanému karcinogennímu účinku.
WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6x10-6, která
představuje geometrický průměr z rozmezí hodnot 4,4x10-6 – 7,5x10-6, odvozených různými
modely z výsledků epidemiologických studií u profesionálně exponované populace.
Mezi odborníky však převládá názor, že způsob odvození této referenční hodnoty
z podmínek pracovního prostředí s vysokou koncentrací benzenu je příliš konzervativní a
skutečné riziko při nízkých koncentracích, reálných v životním prostředí, nadhodnocuje.
Novější epidemiologické studie z pracovního prostředí s koncentracemi benzenu do 3,2
mg/m3 zvýšený výskyt leukémie neprokázaly. Při této koncentraci se neprojevuje ani
hematotoxický účinek benzenu, který se při vyšší expozici mohl podílet na negenotoxickém
mechanismu vzniku leukémie.
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu
pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro
jednotlivé členské státy. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace benzenu
ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci
1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3 [6].
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Při
stanovení tohoto limitu byla vzata do úvahy praktická dosažitelnost s ohledem na existující
imisní zatížení. Tato limitní koncentrace nyní platí i v ČR.
Limitní jednohodinová koncentrace benzenu ve vnitřním ovzduší pobytových místností je
stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb., v hodnotě 7 µg/m3.

Charakterizace nebezpečnosti hodnocených látek – vztah expozice a účinku
Dle autorizačního návodu Státního zdravotního ústavu Praha k autorizaci pro
hodnocení zdravotních rizik by se v ČR měly přednostně používat referenční hodnoty
stanovené WHO nebo vědeckými institucemi zemí Evropské unie. Z těchto zdrojů je
tak možné použít jednotku karcinogenního rizika UCR = 6x10-6 pro benzen.
Pro oxid dusičitý existují doporučené směrnicové koncentrace v ovzduší stanovené
WHO. Tyto koncentrace však nelze považovat za spolehlivě stanovené podprahové
úrovně expozice, které by bylo možné přímo použít jako referenční hodnoty.
Z podkladů WHO uvedených ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000
byla po odborné konzultaci s MUDr.Bohumilem Havlem z KHS Pardubice, který
působí jako soudní znalec pro hodnocení zdravotních rizik, použita jako orientační a
dostatečně konzervativní referenční hodnota pro krátkodobé akutní účinky NO2
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koncentrace 100 μg/m3, neboť při této úrovni expozice nebyly zjištěny zdravotní
účinky v žádné ze známých klinických studií. Pro chronické působení NO2 pak byla
doporučena průměrná roční koncentrace 15 μg/m3.
U prašného aerosolu WHO směrnicové koncentrace neuvádí, neboť v současné
době nelze stanovit bezpečné referenční koncentrace, při kterých by nedocházelo
k nepříznivým účinkům na lidské zdraví.
K orientačnímu kvantitativnímu hodnocení zdravotních rizik proto byly doporučeny
vztahy expozice a účinku udávané WHO a popsané v předešlé kapitole, popř. vztahy
publikované v roce 1995 Aunanovou na základě analýzy výsledků epidemiologických
studií [8].
Hodnocení expozice
Podklady k hodnocení expozice obyvatel zájmové oblasti imisím hodnocených látek
poskytuje rozptylová studie. Výpočet imisních příspěvků je proveden v pravidelné
výpočtové síti o kroku 25 m a dále pro body mimo pravidelnou síť, zohledňující
nejbližší hygienicky významné objekty.
Pro vlastní provoz jsou imisní příspěvky hodnoceny ve třech již popsaných
variantách.
Vstupní podklady pro výpočet jsou podrobněji komentovány v příslušné části
předkládaného oznámení. V následující tabulce jsou sumarizovány výsledky výpočtů
příspěvků k imisní zátěži pro obě řešené varianty (µg.m-3 ):
V následující tabulce jsou sumarizovány výsledky výpočtů příspěvků k imisní zátěži
pro obě řešené varianty jako výchozí podklad pro následné vyhodnocení vlivů
záměru na obyvatelstvo.
Tab.: Výsledky výpočtů příspěvků k imisní zátěži dle řešených variant (µg.m-3)
Varianta

V0

V1

V2

škodlivina
NO2
NO2
PM10
PM10
Benzen
NO2
NO2
PM10
PM10
Benzen
NO2
NO2
PM10
PM10
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Výpočtová síť
min
max
0,031626
0,233891
3,815576
28,21717
0,033839
0,250253
4,082666
28,17955
0,003153
0,023315
0,021084
0,155927
2,543717
18,81145
0,022559
0,166835
2,721777
20,12825
0,002102
0,015543
0,035105
0,259618
4,235289
31,321061
0,037561
0,277780
4,531759
31,279296
0,003500
0,025879

Body mimo síť
min
max
0,029909
0,086411
3,608306
10,42502
0,004634
0,034272
0,559104
4,134714
0,000398
0,001151
0,019939
0,057607
2,405537
6,950016
0,003089
0,022848
0,372736
2,756476
0,000265
0,000767
0,033198
0,095916
4,005219 11,571777
0,005143
0,038042
0,620605
4,589533
0,000441
0,001277

K hodnocení expozice obyvatel okolí uvažovaného záměru jsou dále použity nejvyšší
vypočtené hodnoty imisních příspěvků hodnocených látek v nepravidelných
výpočtových bodech, které zohledňují nejbližší obytné objekty s trvalým pobytem
osob a polikliniku.
Při hodnocení expozice je ovšem nezbytné zohlednit kromě imisního příspěvku
posuzovaného záměru i imisní pozadí dané lokality z dalších zdrojů znečištění
ovzduší. Podle údajů monitorovacích stanic v Pardubicích za rok 2004 lze usuzovat
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hrubým odhadem, že průměrná roční koncentrace NO2 po odečtení vlivu dopravy po
přilehlých komunikacích dosahuje úrovně kolem 17 µg.m-3 a nejvyšší krátkodobé
1hodinové koncentrace za nepříznivých rozptylových podmínek se pohybují kolem
104,8 µg.m-3. Průměrná roční koncentrace PM10 se může pohybovat kolem 33,6
µg.m-3. Imisní pozadí benzenu známé není, nejbližší monitorovací stanice udávající
průměrnou roční hodnotu je v Rosicích nad Labem.
Charakterizace rizika
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient
nebezpečnosti HQ (Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné
inhalační dávky s inhalační referenční dávkou, popř. při použitelnosti standardního
expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním koncentrace v ovzduší
s referenční koncentrací podle vzorce HQ = Cair / RfC
V daném případě je možné tento postup použít pouze k orientačnímu odhadu rizika
oxidu dusičitého s využitím doporučených referenčních hodnot 100 µg.m-3 pro
krátkodobé akutní účinky NO2 a 15 µg.m-3 pro chronické působení, komentovaných v
kapitole charakterizace nebezpečnosti.
Hodnota kvocientu rizika HQ pro akutní dráždivý účinek NO2 pak pro vlastní imisní
příspěvek provozu vychází v zanedbatelné úrovni 0,07. Při zohlednění
odhadovaného imisního pozadí vychází v hodnotě 0,97.
Hodnota kvocientu rizika pro chronický toxický účinek NO2 pro imisní příspěvek
provozu vychází v nepatrné úrovni 0,004. Při zohlednění odhadovaného imisního
pozadí vychází v hodnotě 1,14.
Pokud HQ (popř. HI - Hazard Index získaný součtem kvocientů nebezpečnosti
jednotlivých látek u směsi látek s podobným účinkem, kdy předpokládáme možnost
aditivního působení) nepřesahuje hodnotu 1, neočekává se žádné riziko
nepříznivých účinků.
Je tedy zřejmé, že imisní příspěvek NO2 z provozu záměru včetně související
dopravy je z hlediska zdravotního rizika pro obyvatele v okolí zcela zanedbatelný.
Zdrojem mírného zdravotního rizika zejména zvýšené nemocnosti na respirační
onemocnění je odhadované imisní pozadí.
K charakterizaci rizika nepříznivých zdravotních účinků prašného aerosolu jsou
doporučeny vztahy expozice a účinku udávané WHO a popsané v kapitole o
nebezpečnosti, popř. vztahy publikované v roce 1995 Aunanovou na základě analýzy
výsledků epidemiologických studií.
Ze vztahů udávaných WHO pro výkyvy denní průměrné koncentrace PM10 vyplývá,
že zvýšení této imisní koncentrace o 10 µg.m-3 má již statisticky prokazatelnou
odezvu v nemocnosti a úmrtnosti především na nemoci dýchací
soustavy.
Vypočtená nejvyšší denní koncentrace v etapě zemních prací u nejbližší zástavby se
sice této koncentraci přibližuje (konkrétně 8,4 µg.m-3), avšak zde jde o modelový
výpočet s použitím nejnepříznivějších rozptylových podmínek, které ve skutečnosti
nemusí nastat. Dokládá však nutnost důsledného dodržování opatření ke snížení
sekundární prašnosti ze staveniště.
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Imisní příspěvek PM10 z provozu je v porovnání s odhadovaným imisním pozadím
nepatrný a prakticky nepostřehnutelný. Samotná úroveň imisního pozadí je ovšem
z hlediska zdravotního rizika významná a lze předpokládat, že se projevuje
nepříznivým ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti obyvatel města.
Případná snaha o přesný výpočet frekvence zdravotních ukazatelů pomocí vztahů
z epidemiologických studií při neznalosti skutečného imisního pozadí zájmové
lokality by nebyla smysluplná a pouze by demonstrovala nevýznamnost imisního
příspěvku záměru .
U benzenu je kritickým účinkem karcinogenita, tedy schopnost vyvolání onemocnění
zhoubnými nádory, v případě benzenu se jedná především o leukémii. Míra
karcinogenního rizika se obecně 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 vypočíst s použitím
jednotky
karcinogenního rizika UR, která udává horní hranici navýšení celoživotního rizika
rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 podle vzorce :
ILCR = Rp x UR
Nejvyšší hodnota imisního příspěvku benzenu z dopravy související s provozem
záměru je dle rozptylové studie u obytné zástavby 0,000767 µg.m-3 průměrné roční
koncentrace, takže při použití UR dle WHO vychází celoživotní navýšení
karcinogenního rizika benzenu 4,4 x10-9.
Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie
považována hodnota ILCR = 1 x 10-6, t.j. zvýšení individuálního celoživotního rizika
onemocněním rakovinou o 1 případ na 1 000 000 exponovaných osob, prakticky
s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat za akceptovatelnou řádovou
úroveň rizika 10-6.
Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je však
kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím UR dle WHO zřejmě
nadhodnocený. Nicméně vlastní příspěvek z uvažovaného záměru, respektive
související dopravy, je i při konzervativním hodnocení zcela bezvýznamný.
Závěr k riziku imisí hodnocených látek v ovzduší
Imisní příspěvek hodnocených látek z provozu uvažovaného záměru je z hlediska
zdravotních rizik pro obyvatele v okolí zanedbatelný. Určitou výjimkou mohou být
pouze imise prašného aerosolu během výstavby z prováděných zemních prací, kdy
je proto nezbytné důsledně realizovat opatření ke snížení prašnosti.
Zdravotně významné je ovšem imisní pozadí hodnocených látek, kde lze zejména
vlivem imisí PM10 předpokládat nepříznivé ovlivnění nemocnosti i úmrtnosti obyvatel.
Tento stav se však nijak nevymyká situaci ve všech velkých městech zatížených
průmyslem a intenzivní dopravou. Provoz záměru tuto situaci postřehnutelným
způsobem neovlivní.
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ANALÝZA NEJISTOT

Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami,
danými spolehlivostí použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady
chování exponované populace, apod. Proto je jednou z neopominutelných součástí
hodnocení zdravotních rizik popis a analýza těchto nejistot.
V daném případě zdravotních rizik hluku a imisí hodnocených látek z posuzovaného
záměru přichází v úvahu obvyklý okruh nejistot:
1. Nejistoty spojené se vstupními daty a výpočtovým modelem hlukové a rozptylové studie,
kdy se vypočtené malé změny akustické a imisní situace vlivem provozu v podstatě
pohybují v pásmu nejistoty těchto výpočtů i případných měření.
2. Neznalost stávajícího i budoucího imisního pozadí dané lokality. V daném případě je
však vlastní imisní příspěvek hodnoceného záměru natolik nízký, že jeho zdravotní riziko
je zanedbatelné bez ohledu na úroveň imisního pozadí.
3. Nejistoty spojené s odvozením použitých doporučených referenčních hodnot
hodnocených látek dané současným stupněm poznání o účinku těchto látek na zdraví
člověka. Tyto nejistoty byly částečně eliminovány celkově konzervativním přístupem při
hodnocení expozice i při výběru referenčních hodnot.
CELKOVÝ ZÁVĚR Z HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK

Provedeným hodnocením rizik bylo spolehlivě prokázáno, že hluk ani imise
hodnocených nejvýznamnějších látek z dopravy a spalování zemního plynu
související s provozem záměru nebudou představovat riziko nepříznivých
zdravotních účinků pro obyvatele nejbližší obytné zástavby v okolí.
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Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr má významný pozitivní vliv na sociální a ekonomické aspekty
regionu, protože vytváří 400 až 600 nových pracovních míst.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění
obyvatelstva u nejbližších trvale obytných objektů s výjimkou bytového domu na
Palackého ulici, reprezentovaného výpočtovými body č. 1 a 2, kde dochází k nárůstu
hladin akustického tlaku kolem 1 dB.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení
příspěvků k imisní zátěži posuzovaného záměru pro NO2, PM10 a benzen jako
charakteristické látky související s dopravou a se spalováním zemního plynu.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2003 na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny následující varianty:
§

Etapa výstavby
Tato varianta orientačně vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži v zájmovém území
v etapě zemních prací při budování posuzovaného záměru.
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§

Varianta 1
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky z dopravy na komunikačním systému v roce 2007
bez realizace posuzovaného záměru

§

Varianta 2
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky k imisní samotného posuzovaného záměru, které
jsou představovány pouze vyvolanou dopravou na komunikačním systému a podzemním
parkovištěm

§

Varianta 3
Tato varianta vyhodnocuje výslednou imisní zátěž z veškeré dopravy na komunikačním
systému zahrnující i vyvolanou dopravu související s posuzovaným záměrem včetně
provozu podzemního parkoviště.

Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25
m, která představuje celkem 1369 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1369).
Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu,
který je součástí předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení
provedeno i pro body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty
nejbližší obytné zástavby. Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 2001
až 2006. Výpočet je s ohledem na situování záměru proveden v rovinném terénu.
Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z následujícího mapového podkladu:
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Vstupní podklady pro výpočet
Použité emisní faktory
Výpočet byl proveden s využitím emisních faktorů pro rok 2007. Emisní faktory byly
prezentovány v předcházejících částech předkládaného oznámení.
Vstupní podklady pro výpočet
Etapa výstavby
Plošné zdroje

Emise z provozu nakladačů
Z hlediska emisí je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden
nakladač nebo rypadlo. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je
uvažováno s emisí 11,23 g NOx, 0,006 g benzenu a 1,038 g PM10.
Emise PM10 z těžební činnosti
Určitým zdrojem emisí mohou být skládky produktů, manipulace s těženým
materiálem, jeho nakládka apod. Tyto emise jsou obtížně vyčíslitelné. Pro úplnost
tyto emise zahrnujeme do modelu ve výši 0,05 kg/t produktu TZL, což představuje
0,04 kg/t frakce PM10.
Zemní práce
Dle předaných podkladů bude manipulováno celkem s cca 80 000 t zeminy a
výkopků v rámci zemních prací. Při manipulaci s uvedeným objemem a při užití
uvedeného předpokladu o emisích z této činnosti lze očekávat po dobu zemních
prací trvajících cca 100 dnů emisi 3,20 tun frakce PM10.
Nakladače a dozery
Mezi plošné zdroje imisí patří pohyb nakladačů a dozerů v areálu stavby. Je
uvažováno v etapě výstavby s cca 3600 provozními hodinami, což předpokládá
spotřebu 54 000 l nafty/rok. Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno
následující množství emisí:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – nakladač a dozer
NOx
-1

kg.den
6,064

Plošný zdroj

PM10
-1

t. rok
0,606

-1

kg.den
0,560

-1

t. rok
0,056

benzen
-1
-1
kg.den
t. rok
3,24E-03
3,24E-04

Bilance emisí z plošného zdroje
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje automobilů byl pro volnoběh použit
předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km přičemž bylo uvažováno o době
volnoběhu 30 sekund.
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
rok
g/s
kg/den
t/rok

NOx
2,08E-05
0,748124
0,074812

PM10
1,78E-06
0,064144
0,006414

benzen
6,6E-08
0,002376
0,000238

Liniové zdroje

Zemní práce
Na základě vyvolané dopravy v etapě zemních prací prezentované v příslušné
kapitole předkládaného oznámení lze bilancovat následující emise:
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Tab. Bilance emisí
NOx
PM 10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Úseky
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
Zemní práce 4,16E-05 1,496248 0,149625 3,56E-06 0,128288 0,012829

Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
1,32E-07
0,004752
0,000475

Varianta 1
Bodové zdroje
Bodové zdroje nejsou uvažovány.
Plošné zdroje

Ve vztahu ke zvoleným výpočtovým bodům se z hlediska plošných zdrojů znečištění
ovzduší mohou projevit následující parkoviště:
Parkoviště před hotelem Labe
Na tomto parkovišti je pro stav bez realizace záměru uvažováno s 1 600 pohyby
osobních automobilů celkem, ze čehož je uvažováno s 15% v době mezi 22.00 –
06.00 hod. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km přičemž bylo uvažováno o době
volnoběhu 30 sekund.
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
rok
g/s
kg/km/den
t/km/rok

NOx
0,000111
4,00888
1,443197

PM10
3,56E-08
0,00128
0,000461

benzen
4,32E-06
0,15568
0,056045

Parkoviště TESCO a Hotel Labe
Na tomto parkovišti je pro stav bez realizace záměru uvažováno s 960 pohyby
osobních automobilů za 24 hodin. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje
automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km
přičemž bylo uvažováno o době volnoběhu 30 sekund.
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
rok
g/s
kg/km/den
t/km/rok

NOx
6,68E-05
2,405328
0,865918

PM10
2,13E-08
0,000768
0,000276

benzen
2,59E-06
0,093408
0,033627

Liniové zdroje

Z hlediska liniových zdrojů je uvažováno s pohyby automobilů na zvoleném
komunikačním systému, který byl znázorněn v předcházející části předkládaného
oznámení a který pro rok 2007 je představován následujícími pohyby:
úsek komunikace
TNA
LNA
1 prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
0
0
2 Hradecká, část 2
2 803
1 330
3 Sukova
1 484
944
4 Hradecká, část 1
2 156
805
5 17. listopadu
2 120
804
6 Palackého, část 1
1 060
615
7 Palackého, část 2
848
633
8 K Polabinám, část 1
223
549
9 K Polabinám, část 2
112
324
10 vjezd zásobování
50
140
11 vjezd návštěvníci
0
0
Pozn.: rozdělení sumy OA + LNA na osobní a lehké nákladní automobily bylo provedeno na
z posledního sčítání ŘSD
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OA
0
24 252
16 538
16 322
16 678
8 696
8 961
7 766
4 579
0

celkem
0
28 385
18 966
19 283
19 602
10 371
10 442
8 538
5 015
190
0
základě poměru těchto vozidel
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Tab.: Emise z liniových zdrojů stav roku 2007 bez záměru
Úseky
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11

-1

g/m.s

0
0,004954
0,003159
0,003466
0,003496
0,001817
0,001746
0,001247
0,000725
3,88E-05
0

NOx
-1
-1
kg/km.den t/km. rok
0
0
178,3298 64,19874
113,7348 40,94454
124,7636 44,91489
125,8709 45,31354
65,42522 23,55308
62,84733 22,62504
44,89326 16,16157
26,10657 9,398364
1,395769 0,502477
0
0

PM 10
-1
-1
kg/km.den t/km. rok
0
0
0
0,000133
4,793967 1,725828
7,22E-05
2,59943 0,935795
0,000101
3,633292 1,307985
9,93E-05
3,576505 1,287542
5,11E-05
1,838048 0,661697
4,18E-05
1,50623 0,542243
1,37E-05
0,493156 0,177536
7,22E-06
0,259924 0,093573
3,1E-06
0,111694
0,04021
0
0
0
-1

g/m.s

Benzen
-1
-1
kg/km.den t/km. rok
0
0
0
0,000136
4,896444
1,76272
9,21E-05
3,313902 1,193005
9,2E-05
3,310687 1,191847
9,38E-05
3,377818 1,216015
4,89E-05
1,760064 0,633623
5E-05
1,799183 0,647706
4,25E-05
1,528847 0,550385
2,5E-05
0,900286 0,324103
1,13E-07
0,004076 0,001467
0
0
0
-1

g/m.s

Varianta 2
Bodové zdroje

Bodovým zdrojem znečištění je technologický výduch podzemní garáže. Jak vyplývá
z příslušné části předkládaného oznámení, záměr generuje celkem 5136 pohybů
osobních automobilů, 60 pohybů LNA a 4 pohyby TNA. Průměrná ujetá vzdálenost
na parkovací místo respektive do prostoru ramp (příjezd + odjezd) je uvažována 240
m. Dle předaných podkladů znamená záměr uvnitř parkoviště následující
vozometry/24 hodin:
OA
LNA
TNA

= 617 km/den, 221 875 km/rok
= 7,2 km/den, 2 592 km/rok
= 0,5 km/den,
180 km/rok

V následující tabulce jsou provedeny bilance emisí z prostoru parkoviště.
Emise z liniových zdrojů uvnitř parkoviště
Emise vyplývají z uvažovaného počtu pohybů automobilů v prostoru parkoviště.
Tab.: Emise z liniových zdrojů uvnitř parkoviště
komunikace

NOx
-1
g.s
0,00072
NOx
-1
kg.den
26,00923
NOx
-1
t. rok
9,36332

Parkoviště
komunikace
Parkoviště
komunikace
Parkoviště

PM 10
-1
g.s
0,0000008
PM 10
-1
kg.den
0,02843
PM 10
-1
t.rok
0,00003

Benzen
-1
g.s
0,00003
Benzen
-1
kg.den
1,00018
Benzen
-1
t.rok
0,36006

Emise z plošného zdroje uvnitř parkoviště
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje automobilů byl pro volnoběh použit
předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km přičemž bylo uvažováno o době
volnoběhu 30 sekund.
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje OA – parkovací dům
rok
g/s
kg/den
t/rok

NOx
0,01325
0,47686
0,17167

PM 10
0,00028
0,01022
0,00368

Benzen
0,00038
0,01359
0,00489

Výduch odvětrání podzemního parkoviště: 300 m3/hod/místo
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Plošné zdroje

Plošné zdroje nejsou v této variantě uvažovány
Liniové zdroje

Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu:
úsek komunikace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
Hradecká, část 2
Sukova
Hradecká, část 1
17. listopadu
Palackého, část 1
Palackého, část 2
K Polabinám, část 1
K Polabinám, část 2
vjezd zásobování
vjezd návštěvníci

OA
N
Z
5000
0
1020
17
1090
17
2890
34
1734
34
1156
68
1040
68
116
136
116
0
0 136
5000
0

LNA
N
0
8
7
15
15
30
30
60
0
60
0

TNA
N
0
2
0
2
0
2
2
4
0
4
0

celkem
5000
1047
1114
2941
1783
1256
1140
316
116
200
5000

Pro rok 2007 jsou pak emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem
posuzovaného záměru odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) – rok 2007
Úseky
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
0,000696 25,055500 9,019980
0,000146
5,260238 1,893686
0,000155
5,570318 2,005315
0,000409 14,739210 5,306117
0,000247
8,908976 3,207231
0,000174
6,269696 2,257090
0,000158
5,688408 2,047827
4,26E-05
1,535016 0,552606
1,61E-05
0,581288 0,209264
2,65E-05
0,953728 0,343342
0,000696 25,055500 9,019980

PM 10
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
2,22E-07
0,008000 0,002880
1,86E-07
0,006682 0,002405
9,41E-08
0,003389
0,00122
3,14E-07
0,011319 0,004075
1,75E-07
0,006295 0,002266
3,35E-07
0,012065 0,004343
3,3E-07
0,011879 0,004277
5,73E-07
0,020616 0,007422
5,16E-09
0,000186 6,68E-05
5,68E-07
0,020431 0,007355
2,22E-07
0,008000 0,002880

Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
2,7E-05
0,973000 0,350280
5,61E-06
0,201982 0,072714
5,99E-06
0,215478 0,077572
1,58E-05
0,569248 0,204929
9,56E-06
0,344171 0,123902
6,63E-06
0,238546 0,085877
6E-06
0,215973 0,077750
1,38E-06
0,049751 0,017910
6,27E-07
0,022574 0,008126
7,55E-07
0,027177 0,009784
2,7E-05
0,973000 0,350280

Varianta 3
Bodové zdroje

Bodovým zdrojem znečištění je technologický výduch podzemní garáže. Je
uvažován stejný vstup jako ve variantě 2.
Plošné zdroje

Parkoviště před hotelem Labe v této variantě odpadá. Zůstává parkoviště u hotelu
Labe a TESCA s příjezde ulicí K Polabinám. Jsou uvažovány stejné vstupy jako ve
variantě 1.
Liniové zdroje
Výsledná doprava na komunikačním systému se zohledněním posuzovaného záměru je
patrná z následující tabulky:
1
2
3
4
5
6
7
8

úsek komunikace
prodloužení Sukovy třídy po vjezd do Centrum Pardubice
Hradecká, část 2
Sukova
Hradecká, část 1
17. listopadu
Palackého, část 1
Palackého, část 2
K Polabinám, část 1
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TNA
0
2 805
1 484
2 158
2 120
1 062
850
227

LNA
0
1 338
951
820
819
645
663
609

OA
5 000
25 289
17 645
19 246
18 446
9 852
10 069
8 018

celkem
5 000
29 432
20 080
22 224
21 385
11 559
11 582
8 854
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úsek komunikace
9 K Polabinám, část 2
10 vjezd zásobování
11 vjezd návštěvníci

TNA
112
54
0

LNA
324
200
0

OA
4 695
136
5 000

celkem
5 131
390
5 000

Tab.: Emise z liniových zdrojů stav roku 2007 se záměrem
Úseky
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
0,000696
25,0555
9,01998
0,0051
183,5901 66,09242
0,003314
119,3051 42,94985
0,003875
139,5028 50,22101
0,003744
134,7799 48,52077
0,001982
71,35416
25,6875
0,001904
68,53574 24,67287
0,00129
46,42827 16,71418
0,000741
26,68785 9,607627
6,53E-05
2,349497 0,845819
0,000696
25,0555
9,01998

PM 10
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
2,22E-07
0,008
0,00288
0,000133
4,800648 1,728233
7,23E-05
2,602819 0,937015
0,000101
3,64461
1,31206
9,95E-05
3,582801 1,289808
5,14E-05
1,850004 0,666002
4,22E-05
1,51811 0,546519
1,43E-05
0,513772 0,184958
7,23E-06
0,26011
0,09364
3,67E-06
0,132125 0,047565
2,22E-07
0,008
0,00288

Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
2,7E-05
0,973
0,35028
0,000142
5,098427 1,835434
9,8E-05
3,52938 1,270577
0,000108
3,879935 1,396777
0,000103
3,72199 1,339916
5,51E-05
1,985378 0,714736
5,6E-05
2,015155 0,725456
4,38E-05
1,578598 0,568295
2,56E-05
0,922859 0,332229
8,68E-07
0,031253 0,011251
2,7E-05
0,973
0,35028

Imisní limity
Dle NV č. 350/2002 Sb., ve znění NV č. 60/2004 Sb. k zákonu o ovzduší je nezbytné respektovat
následující imisní limity:

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.
Účel vyhlášení
Ochrana
zdraví lidí
Ochrana zdraví
lidí
Ochrana
ekosystémů

Parametr / Doba
průměrování
Aritmetický průměr / 1 h

Aritmetický průměr /
Kalendářní rok
Aritmetický průměr /
Kalendářní rok

Hodnota imisního limitu
200 µg.m NO2, nesmí být
překročena více než 18krát za
kalendářní rok
-3
40 µg.m NO2

80 µg.m (40%)*

Datum, do něhož musí
být limit splněn
1.1.2010

16 µg.m (40%)*

1.1.2010

30 µg.m NOx

-

1.1. 2003

-3

-3

Mez tolerance
-3

-3

Poznámka:
* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V letech 2003 až
2009 budou meze tolerance následující:
Pro 1 hodinu
Pro kalendářní rok

2003
-3
70 µg.m
-3
14 µg.m

2004
-3
60 µg.m
-3
12 µg.m

2005
-3
50 µg.m
-3
10 µg.m

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m

2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)***
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Účel vyhlášení

Parametr / Doba
průměrování

1. Ochrana zdraví lidí I.etapa

Aritmetický průměr /
24 hodin

2. Ochrana zdraví lidí I.etapa
1. Ochrana zdraví lidí 1)
II.etapa

Aritmetický průměr /
Kalendářní rok
Aritmetický průměr /
24 hodin

2. Ochrana zdraví lidí 1)
II.etapa

Aritmetický průměr /
Kalendářní rok

Hodnota imisního limitu
50 µg.m PM10, nesmí být
překročena více než 35krát
za kalendářní rok
-3
40 µg.m PM10
-3

50 µg.m PM10, nesmí být
překročena více než 7 krát
za kalendářní rok
-3

20 µg.m PM10
-3
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Mez tolerance
15 µg.m
(30 %)*

-3

4,8 µg.m
(12 %)*
Bude odvozena ze
získaných údajů a
bude ekvivalentní
limitním hodnotám pro
I. etapu
-3
10 µg.m (50 %)
1. ledna.2005**
-3

Datum, do něhož
musí být limit
splněn
1. 1. 2005

1. 1. 2005
1. 1. 2010

1. 1. 2010
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Poznámka:
1)
Uvedené indikativní hodnoty podléhají přezkoumání s ohledem na nově přijaté směrné informace o účincích na
zdraví a životní prostředí, technickou proveditelnost a zkušenosti s uplatňováním limitních hodnot v etapě I.
* mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty. V letech
2003 až 2004 budou meze tolerance následující
2003
-3
10 µg.m
-3
3,2 µg.m

Pro 24 hodin
Pro kalendářní rok

2004
-3
5 µg.m
-3
1,6 µg.m

** mez tolerance se bude od 1. ledna 2006 lineárně snižovat - každých 12 měsíců tak, aby dosáhla 1. ledna 2010
nulové hodnoty. V letech 2006 až 2009 budou meze tolerance následující
2006
-3
8 µg.m

Pro kalendářní rok

2007
-3
6 µg.m

2008
-3
4 µg.m

2009
-3
2 µg.m

*** K měření koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 lze použít také metodu stanovení celkového prašného
aerosolu (total suspended particulates) při přepočtu za použití koeficientu 0,8.
Koncentrace jemných suspendovaných částic frakce PM2,5 se hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru,
ročního mediánu, ročního 98. percentilu a ročního maxima z dvacetičtyřhodinových průměrných hodnot.

Imisní limit a mez tolerance pro benzen*
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí

Parametr / Doba průměrování
Aritmetický průměr / 1 rok

Hodnota imisního
1
limitu
-3
5 µg.m

Mez tolerance
5 µg.m (100 %)**
-3

Datum, do něhož musí být
limit splněn
1.1. 2010

Poznámka:
1)
Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a
atmosférický tlak 101,125 kPa.
* Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení
** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V
letech 2003 až 2009 budou meze tolerance následující
2003
-3
4,375 µg.m

2004
-3
3,75 µg.m

2005
-3
3,125 µg.m

2006
-3
2,5 µg.m
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2007
-3
1,875µg.m

2008
-3
1,25 µg.m

2009
-3
0,625 µg.m
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2003:

Pardubice
Grafická prezentace větrné růžice

Tabulka hodnot větrné růžice
[m/s]

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

Součet

I.tř. v=1.7
II.tř. v=1.7
II.tř. v=5
III.tř. v=1.7
III.tř. v=5
III.tř. v=11
IV.tř. v=1.7
IV.tř. v=5
IV.tř. v=11
V.tř. v=1.7
V.tř. v=5

0,3
0,49
0,04
0,54
0,41
0,02
0,79
0,41
0,02
0,33
0,08

1,02
1,13
0,07
0,58
0,87
0,03
0,69
0,61
0,02
0,35
0,12

2,06
1,66
0,27
1,62
2,93
0,33
1,16
2,68
0,25
0,76
0,48

0,45
0,88
0,16
1,14
1,38
0,23
1,17
1,51
0,51
0,4
0,36

0,28
0,89
0,17
0,51
0,75
0,19
0,72
0,86
0,39
0,58
0,47

0,62
1,33
0,31
0,87
1,8
0,92
1,1
2,11
0,45
0,64
0,65

0,98
2,58
0,46
1,69
5,81
2,25
1,95
5,45
1,36
1
0,77

0,39
1,39
0,19
1,13
2,15
0,42
1,34
1,89
0,28
0,67
0,24

5,4
5,51
0
2,22
0
0
3,53
0
0
1,03
0

11,5
15,86
1,67
10,3
16,1
4,39
12,45
15,52
3,28
5,76
3,17

Sum (Graf)

3,43

5,49

14,2

8,19

5,81

10,8

24,3

10,09

17,69

100/100

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

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

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro
stacionárních zdrojů.

modelování

znečištění ze

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
n výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),
n
n
n

plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit
tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší
podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou
matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do
výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je
nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka
nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají
exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak
se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy.
Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým
jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky
na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími
srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky
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v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí
do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a
transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky lze rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

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

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

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

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

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

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

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

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

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

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji
se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň
jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní
faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména
dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve
vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu
k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.
Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích
procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod
vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce
značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že
vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak
poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na
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NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují
průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na
NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl
c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě
stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty c/c0 uspořádané
do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle
metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

třída stability
vzdálenost 1 km
I
II
III
IV
V

0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

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

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na
NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude
tento podíl ještě nižší.
Údaje o referenčních bodech
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto
údaje:
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů užitečné).
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti.
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu.
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho výšku l nad
terénem (výšku budovy).

Údaje o topografii terénu
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a
referenčním bodem není rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru. V praxi se
výpočty provádějí obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti referenčních bodů. Z
údajů o jejich poloze a nadmořských výškách terénu v jejich místě se vyhodnocuje
tvar a charakteristiky terénu ve sledované oblasti. Přesnost výpočtu profilu terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem závisí na dostatečné hustotě referenčních bodů
v síti. Hustotu sítě referenčních bodů je proto nutné volit takovou, aby postihla
všechny podstatné terénní útvary v daném území. Mezi zdrojem a nejbližším
referenčním bodem se předpokládá rovinný terén bez jakýchkoliv významných
terénních útvarů. Naopak, pokud chceme podrobněji popsat terén mezi zdrojem a
nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit mezi nimi několik dalších referenčních
bodů. I v tomto případě je výhodné znát nadmořské výšky nikoliv jen na spojnici mezi
zdrojem z referenčním bodem, ale v síti bodů rozložených kolem této spojnice.
Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů).
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U podrobných výpočtů v malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek
komínů (výduchů) je nutné kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž
jejich rozmístění a půdorysné rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map.
Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10
jako průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již
nelze využít postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin
se obvykle výrazně změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní
koncentrace je ale možné určit na základě vypočtených maximálních hodinových
koncentrací, známe-li souvislost mezi nimi.
Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými
hodnotami koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na
měřicích stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují
souvislost mezi naměřenými hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou
uvedené v µg/m3 ):
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Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům
dat zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou.
Označíme-li Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou denní
koncentraci, pak tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8

pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

Cd = 0,808 . Ch
Cd = 220,35 . ln Ch - 1008

pro Ch ≤ 350 µg/m3
pro Ch > 350 µg/m3

Pro PM10 :

Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací
vyšší než stanovená hodnota následujícím způsobem:
a) Výpočet maximálních denních koncentrací
Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná
hodinová koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených
v předchozí části (toto má význam pouze pro výpočet doby překročení). Přepočtením
výsledné hodinové hodnoty (po načtení koncentrací od všech zdrojů připadajících
pro daný azimut větru v úvahu) získáme pro každý směr větru, třídu stability a
rychlost větru výslednou "denní" koncentraci Cdφj , se kterou dále zacházíme stejně
jako v případě hodinových hodnot. To znamená, že se z těchto hodnot vybere jednak
maximální koncentrace Cdj pro každou přípustnou kombinaci třídy stability a třídy
rychlosti větru (celkem 11 hodnot) a jednak nejvyšší koncentrace Cdmax bez ohledu
na třídu stability a rychlost větru. Tyto hodnoty budou mít význam maximálních
průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat,
trvaly celý den.
b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok
Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová
koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí
části, jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po každém načtení a přepočtu se
testuje, zda vypočtená "denní" hodnota již překročila nebo ještě nepřekročila
zvolenou hodnotu cR. Další postup je zcela shodný s výpočtem doby překročení u
hodinových hodnot, pouze s tím rozdílem, že se použijí "denní" hodnoty. Výsledná
doba překročení stanovených koncentrací (např. imisního limitu) bude i nadále
vycházet v hodinách za rok. Je tedy nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo možné
výsledek srovnat s limitem pro počet výskytů denní koncentrace vyšší než imisní
limit. Pokud vyjde doba překročení nižší než 24 hodin za rok, bude se předpokládat,
že k výskytu nadlimitní hodnoty dojde v průměru jednou za více let, nepřímo úměrně
vypočtenému počtu hodin.
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Výsledky výpočtu rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body
mimo tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
NO2

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 24 h
Aritmetický průměr /1 rok

PM10
benzen

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících
tabulkách uvedeny v µg.m-3.
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Etapa výstavby
Příspěvky k imisní zátěži NO2

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť
min
0,004428

max

Body mimo síť
min

0,032744 0,004188

max
0,012097

201

202

203

204

205

206

0,0081425

0,0081328

0,0041877

0,0081144

0,0081047

0,0120974

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Výpočtová síť
min
0,534185

max

Body mimo síť
min

3,950433 0,505163

max
1,459504

201

202

203

204

205

206

0,9823333

0,9811545

0,5051629

0,9789371

0,9777623

1,4595036

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť
min
0,026395

max

Body mimo síť
min

max

0,195203 0,024961 0,072118

201

202

203

204

205

206

0,0485398

0,0484815

0,0249615

0,048372

0,0483139

0,0721181

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 24 hod [µg.m-3]
Výpočtová síť
min

max

Body mimo síť
min

3,184502 23,550224 3,011493

max
8,700724

201

202

203

204

205

206

5,856109

5,8490816

3,0114926

5,8358627

5,8288597

8,7007243

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

0,000441

0,003261

0,000056

0,000161

201

202

203

204

205

206

0,000109

0,000108

0,000056

0,000108

0,000108

0,000161

127

Obchodní centrum PALACE PARDUBICE, Masarykovo náměstí Pardubice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Etapa provozu
Varianta 1 – Bez realizace
Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

0,031626

0,233891

0,029909

0,086411

201

202

203

204

205

206

0,058160

0,058091

0,029909

0,057959

0,057890

0,086411

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

3,815576

28,21717

3,608306

10,42502

201

202

203

204

205

206

7,016666

7,008246

3,608306

6,992408

6,984017

10,425024

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

0,033839

0,250253

0,004634

0,034272

201

202

203

204

205

206

0,019452

0,019430

0,004634

0,019386

0,019362

0,034272

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 24 hod [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

4,082666

28,17955

0,559104

4,134714

201

202

203

204

205

206

2,346909

2,344092

0,559104

2,338794

2,335988

4,134714

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

0,003153

0,023315

0,000398

0,001151

201

202

203

204

205

206

0,000774

0,000774

0,000398

0,000771

0,000771

0,001151
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Varianta 2 – Příspěvek záměru
Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

0,021084

0,155927

0,019939

0,057607

201

202

203

204

205

206

0,038773

0,038727

0,019939

0,038639

0,038593

0,057607

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

2,543717

18,811448

2,405537

6,950016

201

202

203

204

205

206

4,677777

4,672164

2,405537

4,661605

4,656011

6,950016

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

0,022559

0,166835

0,003089

0,022848

201

202

203

204

205

206

0,012968

0,012953

0,003089

0,012924

0,012908

0,022848

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 24 hod [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

2,721777

20,128247

0,372736

2,756476

201

202

203

204

205

206

1,564606

1,562728

0,372736

1,559196

1,557325

2,756476

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

0,002102

0,015543

0,000265

0,000767

201

202

203

204

205

206

0,000516

0,000516

0,000265

0,000514

0,000514

0,000767
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Varianta 3 – výsledný stav
Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

0,035105

0,259619

0,033199

0,095916

201

202

203

204

205

206

0,064558

0,064481

0,033199

0,064334

0,064258

0,095916

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

4,235289

31,32106

4,00522

max
11,57177

201

202

203

204

205

206

7,788499

7,779153

4,005220

7,761573

7,752259

11,571777

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

max

min

max

0,037561

0,277781

0,005144

0,038042

201

202

203

204

205

206

0,021592

0,021567

0,005144

0,021518

0,021492

0,038042

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 24 hod [µg.m-3]
Výpočtová síť

Body mimo síť

min

min

max

0,620605

4,589533

4,531759

max
31,2793

201

202

203

204

205

206

2,605069

2,601942

0,620605

2,596061

2,592947

4,589533

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Výpočtová síť
min

max

0,0035

0,02588

Body mimo síť
min

max

0,000442

0,001278

201

202

203

204

205

206

0,000859

0,000859

0,000442

0,000856

0,000856

0,001278
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Závěr:

V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny následující varianty:
§

Etapa výstavby
Tato varianta orientačně vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži v zájmovém území
v etapě zemních prací při budování posuzovaného záměru.

§

Varianta 0
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky z dopravy na komunikačním systému v roce 2007
bez realizace posuzovaného záměru

§

Varianta 1
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži samotného posuzovaného záměru,
které jsou představovány pouze vyvolanou dopravou na komunikačním systému a
podzemním parkovištěm

§

Varianta 2
Tato varianta vyhodnocuje výslednou imisní zátěž z veškeré dopravy na komunikačním
systému zahrnující i vyvolanou dopravu související s posuzovaným záměrem včetně
provozu podzemního parkoviště.

Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25
m, která představuje celkem 1369 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1369).
Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu,
který je součástí předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení
provedeno i pro body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty
nejbližší obytné zástavby. Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 2001
až 2006.
Vstupní podklady pro řešené varianty jsou specifikovány v příslušných kapitolách
oznámení.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků
z dopravy emisní faktory pro rok 2006 respektive 2007 dle programu MEFA v. 02
(Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento program umožňuje výpočet
univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých
emisních úrovní. Tento program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP
VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují
současný stav znalostí o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené
koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách
(µg.m-3 ):
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Výpočtová síť
Body mimo síť
škodlivina
Charakteristika
min
max
min
max
NO2
Aritmetický průměr 1 rok
0,004428
0,032744
0,004188
0,012097
NO2
Aritmetický průměr 1 hod
0,534185
3,950433
0,505163
1,459504
PM10
Aritmetický průměr 1 rok
0,026395
0,195203
0,024961
0,072118
PM10
Aritmetický průměr 24 hod
3,184502
23,55022
3,011493
8,700724
Varianta výstavba Benzen
Aritmetický průměr 1 rok
0,000441
0,003261
0,000056
0,000161
NO2
Aritmetický průměr 1 rok
0,031626
0,233891
0,029909
0,086411
NO2
Aritmetický průměr 1 hod
3,815576
28,21717
3,608306
10,42502
PM10
Aritmetický průměr 1 rok
0,033839
0,250253
0,004634
0,034272
Varianta 0
PM10
Aritmetický průměr 24 hod
4,082666
28,17955
0,559104
4,134714
Stávající stav
Benzen
Aritmetický průměr 1 rok
0,003153
0,023315
0,000398
0,001151
NO2
Aritmetický průměr 1 rok
0,021084
0,155927
0,019939
0,057607
NO2
Aritmetický průměr 1 hod
2,543717
18,81145
2,405537
6,950016
PM10
Aritmetický průměr 1 rok
0,022559
0,166835
0,003089
0,022848
Varianta 1
PM10
Aritmetický průměr 24 hod
2,721777
20,12825
0,372736
2,756476
Příspěvek záměru Benzen
Aritmetický průměr 1 rok
0,002102
0,015543
0,000265
0,000767
NO2
Aritmetický průměr 1 rok
0,035105
0,259618
0,033198
0,095916
NO2
Aritmetický průměr 1 hod
4,235289
31,321061
4,005219
11,571777
PM10
Aritmetický průměr 1 rok
0,037561
0,277780
0,005143
0,038042
Varianta 2
PM10
Aritmetický průměr 24 hod
4,531759
31,279296
0,620605
4,589533
Výsledný stav
Benzen
Aritmetický průměr 1 rok
0,003500
0,025879
0,000441
0,001277
pozn. k tabulce: poměry vypočtených koncentrací v příspěvcích záměru, stávajícím a výsledném stavu jsou dány následujícími
skutečnostmi:
- maximální koncentrace příspěvků záměru jsou v oblasti příjezdové komunikace do podzemních garáží osobních automobilů
oproti variantám V0 a V2, kdy jsou maximální koncentrace v oblasti křižovatky Hradecká x Sukova
- dalším faktorem ovlivňujícím různé rozložení koncentrací je skutečnost že varianta V0 neuvažuje se zástavbou Masarykova
náměstí, oproti variantám V1 a V2, kde je tato skutečnost zohledněna pomocí hodnoty L (výška výpočtového bodu nad
terénem – viz. Metodika Symos, zohlednění městské zástavby
- posledním faktorem ovlivňujícím tuto skutečnost je faktor různých tříd stability atmosféry, ve které nastávají maximální
koncentrace. U variant V0 a V2 je maximální koncentrace v 1 třídě stability (superstabilní) oproti variantě počítající příspěvky
záměru – V1, kdy maximální koncentrace nastávají ve 3 třídě stability (izotermní)
Varianta

Vyhodnocení výsledků
Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Nejbližší stanice AIM (1346, 1418 a 1465) nesignalizují překračování stanovených
imisních limitů.
Příspěvky posuzovaného záměru v etapě výstavby se
z hlediska ročního
aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,03 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 0,01 µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat
v souvislosti s etapou výstavby překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné
koncentrace. Příspěvky posuzovaného záměru pro etapu výstavby ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 3,95 µg.m-3 ve výpočtové síti a
1,46 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené vypočtené koncentrace pro etapu
výstavby lze označit za malé a nevýznamné.
Příspěvky k imisní zátěži v roce 2007 bez realizace záměru vyhodnocující
očekávanou dopravu na komunikačním systému se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,233 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
0,086 µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat překročení imisního
limitu z hlediska roční průměrné koncentrace. Příspěvky této varianty ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 28,217 µg.m-3 ve výpočtové síti
a 10,425 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť což lze označit za akceptovatelný
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příspěvek jak ve vztahu ke stávajícími pozadí, tak i z hlediska platného imisního
limitu pro hodinový aritmetický průměr.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,156 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
0,057µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti
s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné
koncentrace. Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru nepřesáhnou 18,811 µg.m-3 ve výpočtové síti a 6,950 µg.m-3
u bodů mimo výpočtovou síť což lze označit za akceptovatelný příspěvek jak ve
vztahu ke stávajícími pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový
aritmetický průměr.
Výsledné příspěvky k imisní zátěži v roce 2007 vyhodnocující očekávanou dopravu
na komunikačním systému a provoz posuzovaného záměru se z hlediska ročního
aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,259 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 0,096 µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat
překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace. Příspěvky této
varianty ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 31,321 µg.m-3
ve výpočtové síti a 11,571 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť což lze označit za
akceptovatelný příspěvek jak ve vztahu ke stávajícími pozadí, tak i z hlediska
platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr.
Celkově lze vyslovit názor, že z hlediska změn v imisní zátěži NO2 vyvolané
provozem posuzovaného záměru lze vypočtené příspěvky označit z hlediska
velikosti za malé, z hlediska významnosti vlivu za málo významné.
Příspěvky k imisní zátěži PM10

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska
ročního aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický
průměr potom 50µg.m-3, přičemž indikativní hodnoty pro II. etapu z hlediska
stanovení imisních limitů po roce 2005 je udávána pro imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 20µg.m-3 (s mezí tolerance 10 µg.m-3 snižující se na
nulu do roku 2010), pro 24 hodinový aritmetický průměr potom opět hodnota 50
µg.m-3 (avšak s možností překročení této koncentrace 7 krát za kalendářní rok na
rozdíl od stávající možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok).
Nejbližší stanice AIM neposkytuje údaj o ročním aritmetickém průměru, další
vzdálenější stanice nesignalizuje překračování ročního aritmetického průměru,
epizodně však může dle stanice AIM 1465 docházet k překračování 24 hodinového
aritmetického průměru.
Příspěvky posuzovaného záměru pro etapu výstavby ve vztahu k 24 hodinovému
aritmetickému průměru nepřesáhnou 23,55 µg.m-3 ve výpočtové síti a 8,70 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené vypočtené koncentrace pro etapu výstavby lze
označit za středně velké významné, avšak z hlediska omezenosti zdroje po etapu
zemních prací za akceptovatelné. Příspěvky posuzovaného záměru v etapě výstavby
se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,19
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,07 µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí
nelze předpokládat v souvislosti s etapou výstavby překročení imisního limitu
z hlediska roční průměrné koncentrace.
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Příspěvky k imisní zátěži v roce 2007 bez realizace záměru vyhodnocující
očekávanou dopravu na komunikačním systému se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,250 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
0,034 µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat překročení imisního
limitu z hlediska roční průměrné koncentrace. Příspěvky této varianty ve vztahu k 24
hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 28,180 µg.m-3 ve výpočtové síti a
4,134 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je
realizován v místech, kde rozhodujícím zdrojem emisí a tedy i imisní zátěže je
doprava, lze tento příspěvek zhruba ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě považovat
za pozadí, které však vlivem sekundární prašnosti a přenosu imisní zátěže od
vzdálenějších zdrojů bude poněkud vyšší.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,167 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
0,023 µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti
s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné
koncentrace. Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k 24 hodinovému
aritmetickému průměru nepřesáhnou 20,128 µg.m-3 ve výpočtové síti v místech
křižovatek a 2,756 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť což lze označit ve vztahu
k nejbližší obytné zástavbě za akceptovatelný příspěvek jak ve vztahu ke
stávajícímu pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu.
Výsledné příspěvky k imisní zátěži v roce 2007 vyhodnocující očekávanou dopravu
na komunikačním systému a provoz posuzovaného záměru se z hlediska ročního
aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,277 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 0,038 µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat
překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace. Příspěvky této
varianty ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 31,280
µg.m-3 ve výpočtové síti v prostoru křižovatek a 4,589 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť což lze označit ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě za
akceptovatelný příspěvek jak ve vztahu ke stávajícímu pozadí, tak i z hlediska
platného imisního limitu.
Celkově lze vyslovit názor, že z hlediska změn v imisní zátěži PM10 vyvolané
provozem posuzovaného záměru lze vypočtené příspěvky označit z hlediska
velikosti za malé, z hlediska významnosti vlivu za významné s ohledem na odhad
pozadí v zájmovém území.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota
imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.
Nejbližší stanice AIM (1418) nesignalizuje překračování hodnoty imisního limitu.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu se ve všech řešených variantách pohybují hluboce
pod hodnotou imisního limitu a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti
s posuzovaným záměrem nebude překročen.
Celkově lze vyslovit názor, že provoz posuzovaného záměru se ve vztahu k nejbližší
obytné zástavbě neprojeví z hlediska této škodliviny výraznější změnou v imisní
zátěži.
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Z hlediska celkového vlivu posuzovaného záměru na ovzduší lze vyslovit názor, že
samotné příspěvky posuzovaného záměru nejsou velké, významnost vlivu však lze
vyvozovat ze stávajícího imisního pozadí zájmového území. Jeho změna
v souvislosti s provozem posuzovaného záměru nebude taková, aby výrazněji
změnila stávající rizika z hlediska zdraví trvale bydlícího obyvatelstva.
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik

V hodnocené lokalitě dojde k částečné změně odvodnění povrchu tak, jak je patrné
z následujících tabulek:
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod po realizaci I. etapy záměru
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
20 300
5 510
480
26 290

3

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Qr [m /rok]
10 962
2 314
29
13 305

Bilance stávajících odtokových poměrů z hodnoceného území, které je převážně
využíváno jako parkoviště, je provedena v další tabulce:
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
16 970
9 320
26 290

3

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Qr [m /rok]
0
7 127
559
7 686

Jak je z provedeného výpočtu zřejmé, zvýší se roční odvod srážkových vod o cca
6000 m3.
Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 205 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů po realizaci I etapy
záměru
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
20 300
5 510
480
26 290

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
374,54
79,07
0,98
454,59

3

Qr [m /15 minut]
337,1
71,2
0,9
409,2

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů – stávající stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
16 970
9 320
26 290

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
0
243,52
19,11
262,63

3

Qr [m /15 minut]
0
219,2
17,2
236,4

Realizací hodnoceného záměru vznikne cca 8 840 m2 nově vzniklých zpevněných a
zastavěných ploch.
Z hlediska přívalových srážek tudíž v porovnání se stávajícím stavem dochází
k nárůstu Qr (m3/15 minut) o 172,8 m3. Uvedený objem srážkových vod byl
předběžně odsouhlasen správcem kanalizace za podmínky, že pro dešťové vody
bude zřízena trubní dešťová zdrž napojená na veřejnou kanalizaci o takové kapacitě,
aby odtok do veřejné kanalizace v rámci této etapy byl omezen na 100 l/s (a pro
konečné zastavění území do 150 l/s).
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Zastavěním dalšího prostoru v uvedené lokalitě tak dojde k částečnému snížení
infiltrace srážkových vod v území a ke změně hydrologických charakteristik
zrychlením odtoku srážkových vod. Z hlediska stávajícího charakteru lokality však
nelze předpokládat, že by navržené řešení představovalo výraznější změnu
hydrogeologických charakteristik zájmového území respektive problémy z hlediska
odvodnění při respektování požadavků stanovených správcem kanalizace. Vliv lze
označit za malý a málo významný.
Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.
Výstavba

Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů,
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám, nevyhovujícím
způsobem shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících v průběhu výstavby
apod. Ve fázi výstavby nehrozí zatopení staveniště, protože záměr je mimo kótu
stoleté vody.
Provoz

Splašková kanalizace bude napojena přes revizní šachty na městskou kanalizaci.
Kvalita vypouštěných splaškových odpadních vod musí splňovat ukazatele
znečištění, které jsou stanoveny provozovatelem kanalizace v Kanalizačním řádu
města Pardubice. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace je třeba po
upřesnění vnitřního dispozičního řešení a druhů zařízení zajistit veškeré prostory, ve
kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám, proti možným únikům
těchto látek (nepropustné podlahy, havarijní bezodtoké jímky odpovídající velikosti
apod.). Jedná se zejména o prostory ve kterých budou umístěny transformátory,
diesselagregát, nabíjecí stanice, prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů
apod.
Z hlediska minimalizace negativních vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru
na vodu lze doporučit respektování následujících opatření:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné
postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

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

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám budou
zabezpečeny tak, aby nedošlo k únikům těchto látek mimo tyto prostory (nepropustné
podlahy, záchytné nebo havarijní jímky)
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•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán
opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod

•

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

Při realizaci všech navržených opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit z
hlediska velikosti za málo významný, z hlediska velikosti za malý. Z hlediska
navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany vod lze
konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat výraznější ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování
doporučení uvedených tímto oznámením. Naopak lze vyslovit závěr, že nahrazení
stávajícího povrchového parkoviště parkovištěm podzemním z hlediska rizika
kontaminace vod představuje výrazně lepší řešení, snižující vlivy na jakost vod.

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Tento vliv nenastává neboť záměr nevyžaduje zábor ZPF respektive PUPFL. Přesto
lze doporučit, aby při zahájení zemních prací byly provedeny skrývky kulturních
vrstev zemin vyskytujících se na části ploch předpokládané výstavby. V této
souvislosti je formulováno následující doporučení:
• před zahájením zemních prací budou provedeny skrývky kulturních zemin nacházejících se
na části plochy výstavby

Znečištění půdy

Stávající situace a výstavba
Etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd. Přesto pro
další minimalizaci tohoto rizika jsou navržena následující opatření:
• na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek

• v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

• na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Záměr s ohledem na velikost rozlohy objektu nebude znamenat patrnou změnu
místní topografie. Vlivy na stabilitu a erozi půdy je možno pokládat za nevýznamné,
poněvadž nebudou vytvářeny žádné příkré svahy. Vliv lze označit za malý a
nevýznamný.
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá
zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

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

•

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

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

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

Provoz
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit
závěr, že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd
označit z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový.

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

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Lokalita se nachází v centru města a z velké části představuje již ve stávajícím stavu
zpevněné plochy. Výjimku tvoří prostor podél Palackého ulice před obchodním
domem TESCO, jak je patrné z fotodokumentace v úvodních částech předkládaného
oznámení. Z celkové situace zájmového území se také odvíjí vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na přírodní složku.
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Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný částečný bylinotravní pokryv bude nahrazen zpevněnými a zastavěnými
plochami.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin lze konstatovat, že nebudou dotčeny
prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Ve vztahu k dotčení
druhové rozmanitosti je možno konstatovat, že se záměr dotkne stanoviště běžných
druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Uvedené
vlivy je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, ale málo
významné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na
floru nevyžadují žádná další specifická opatření.
Vlivy na stromy rostoucí mimo les

Dřeviny byly hodnoceny podle metodiky ČÚOP (dnes Agentury ochrany přírody a
krajiny, Praha), tedy soudně znaleckým pracovištěm v oboru ochrany přírody.
Společenská hodnota kácených stromů byla vyčíslena na 2 784 552,- Kč.
V rámci realizace posuzovaného záměru dojde ke kácení všech prvků dřevin
rostoucích mimo les vyskytujících se v ploše výstavby posuzovaného záměru.
Posuzovaný záměr představuje z hlediska velikosti vlivu nepříznivý zásah do
mimolesních porostů dřevin tím, že dojde k celoplošnému odkácení na všech
plochách, kde se převážně krátkověké stromy většinově náletového původu
nacházejí; z hlediska významnosti jde o vliv méně významný až patrný. V daném
kontextu však předpokládaný zásah představuje odkácení izolovaných ploch
vnitroměstské zeleně, čímž dojde k posílení urbanizovaného charakteru dotčeného
prostoru.
S ohledem na navrhované parametry výstavby a její urbanistický kontext přímé
návaznosti na stávající parkoviště a okolní objekty prakticky bez proluk je nutno
konstatovat, že nelze zajistit zachování uvedených cca 40 stromů (převážně hybridní
kanadské topoly) a ploch keřů, takže je nutno řešit kompenzaci náhradní výsadbou
dlouhověkých druhů dřevin. Proto je navrhováno:
•

nejdéle ve fázi stavebního řízení předložit komplexní projekt sadových úprav řešeného
území s tím, že budou využity dlouhověké druhy dřevin, dále bude upřednostněna
skupinová výsadba a prověřena výsadba popínavých druhů dřevin na fasádách

•

v místech zpevněných ploch budou vytvořeny plochy pro uplatnění mobilní zeleně,
případně budou vytvořeny prostory pro dosadby jednotlivých stromů

Vlivy na faunu

S ohledem na rozsah kácení dřevin je nutno předpokládat nepříznivý a méně
významný až patrný vliv na avifaunu z důvodu, že nelze vyloučit hnízdění drobných
pěvců v dotčených porostech, s ohledem na dobu zadání již nebylo možno případné
hnízdění jednoznačně ověřit. V daném kontextu je nutno odůvodněný rozsah kácení
řešit pouze mimo vegetační období, aby v rámci přípravy území nebyl znásoben
nepříznivý vliv na ptáky zásahem v době reprodukce. Je proto doporučeno:
•

odůvodněný rozsah kácení dřevin realizovat výhradně v období vegetačního klidu
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Dále budou málo významným způsobem dotčeny populace epigeického hmyzu a
drobných hlodavců, poněvadž zásahem do bylinotravního pokryvu dojde k redukci
jejich areálu v rámci vnitroměstských prostorů (zachovaných zelených ploch). Podle
zpracovatelů oznámení nejsou dotčeny prostory reprodukce zvláště chráněných
druhů živočichů.
Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv
nenastává.
Vlivy na další významné krajinné prvky

Tento vliv vzhledem k situování zájmového území nenastává.
Vlivy na ÚSES

Zájmové území je mimo kontakt s jakýmkoliv skladebným prvkem ÚSES. Vliv
nenastává.
Vlivy na další ekosystémy

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za malý.
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu,
že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené
plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které
mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
Je proto doporučeno uplatnit následující podmínku:
•

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

Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává.

D.I.7. Vlivy na krajinu
Širší zájmové území má výrazně urbanizovaný charakter s potlačenou přírodní
hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako průměrnou až
sníženou.
V zájmovém území se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty
krajiny - stávající obchodní centrum TESCO, hotel Labe, poliklinika a pojišťovna
ČSOB předurčují stávající charakter zájmového území z hlediska jeho
urbanizovaného charakteru.
Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících
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faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika
pohledů:
1. Vznik nové charakteristiky území: - realizací záměru dojde k vytvoření nové
charakteristiky území, poněvadž jde o novostavbu na většinově stávajících
zpevněných plochách, v těsné návaznosti na provozní, obchodní a administrativní
areály, a to včetně výškových parametrů a předpokládaného měřítka. Vliv je
možno pokládat za malý a málo významný.
2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek: - Ten je již dnes nevyvážený,
poněvadž převládají významné negativní charakteristiky: liniové dopravní trasy
regionálního i místního významu, obchodní areály; dále zástavba obytného a
smíšeného charakteru přes ulici Palackého a K Polabinám, je patrný podíl
technické infrastruktury. V daném kontextu stoupá význam sadových úprav
v souvislosti s procentem ploch, ponechávaných pro konečné řešení jako
nezpevněný terén, ve vazbě na funkční rozdělení prostoru navrhovaného záměru.
3. Narušení vizuálních vjemů: - Záměr bude vytvářet novou pohledovou dominantu
v pouze blízkých pohledech, vzhledem ke stávajícímu charakteru okolní zástavby
však tento vliv nelze označit za velký a významný. Přesto však stoupá význam
sadových úprav areálu, požadavky na architektonické členění velkých ploch stěn,
případně na střízlivé barevné pojetí celého areálu včetně snahy o jistý soulad
jednotlivých objektů a ploch v rámci areálu.
4. Dálkové pohledy - V kontextu polohy se tyto vlivy neprojeví, záměr neznamená
realizaci výškové bodové dominanty. Bez vlivu.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky při
respektování doporučení uvedených v předcházejících částech předkládaného
oznámení. Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu
zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči a zákona č. 242/92 Sb.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo (akustická
respektive imisní zátěž), částečně na prvky dřevin rostoucích mimo les.
Uvedené vlivy jsou zejména z hlediska
porovnáním stávajícího a výhledového
zástavby. Z hlediska akustické situace
nepředstavuje výraznější a hygienicky
objektů nejbližší obytné zástavby.

imisní a akustické situace vyhodnoceny
stavu, a to pro nejbližší objekty obytné
v území je patrné, že navržené řešení
významnou změnu akustické situace u

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na ovzduší z rozptylové studie
vyplývá, že u objektů nejbližší obytné zástavby nedojde k takové změně imisní
zátěže v porovnání se stávajícím stavem, která by znamenala významnější změnu
z hlediska hodnocení zdravotních rizik.
Záměr nepředstavuje zábor ZPF respektive PUPFL.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska
velikosti vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až
středně významný.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
• po výběru dodavatele stavby bude řešena hluková studie pro etapu výstavby, která bude
vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
•

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

•

všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám budou
zabezpečeny tak, aby nedošlo k únikům těchto látek mimo tyto prostory (nepropustné
podlahy, záchytné nebo havarijní jímky)

•

součástí další projektové přípravy záměru bude návrh cyklostezek zajišťujících jak
funkčnost stávajících cyklistických tras, tak dostupnost navrhovaných objektů

•

nejdéle ve fázi stavebního řízení předložit komplexní projekt sadových úprav řešeného
území s tím, že budou využity dlouhověké druhy dřevin, dále bude upřednostněna
skupinová výsadba a prověřena výsadba popínavých druhů dřevin na fasádách

•

v místech zpevněných ploch budou vytvořeny plochy pro uplatnění mobilní zeleně,
případně budou vytvořeny prostory pro dosadby jednotlivých stromů

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

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

•

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

•

před zahájením zemních prací budou provedeny skrývky kulturních zemin nacházejících se
na části plochy výstavby

•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné
postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací
bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

•

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

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek

•

v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

odůvodněný rozsah kácení dřevin realizovat výhradně v období vegetačního klidu

•

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

•

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

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán
opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu odlučovačů tuků

•

po zahájení provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších objektů obytné
zástavby pro ověření konečné akustické situace v zájmovém území; místa pro měření
konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika
hluku z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet
hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 6.01.
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.
Seznam použité literatury a podkladů
1) LOXIA a.s.: Obchodní centrum PALACE PARDUBICE, dokumentace pro územní
řízení, 2005
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH
s.r.o., Pardubice, 1995
3) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
4) Havel B.: Vyhodnocení údajů o vlivech na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik –
Obalovna živičných směsí Vidochov, OHS Svitavy, 2002
5) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
6) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia,
Praha
7) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
[seznam zvláště chráněných druhů rostlin]
8) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
9) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita
Karlova, Praha, 1996
10) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
11) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
12) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. Academia, Praha.
13) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.]
(2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
14) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České
republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
15) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
[seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub].
16) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
- Academia, Praha.
17) Rothmaler W.et al.(1976) : Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD.
Kritischer Band.- Berlin.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na
životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je
podřizováno projektové řešení záměru. Z hlediska imisní a akustické situace je
porovnán stávající a výhledový stav.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr posouzen ze všech podstatných
hledisek. Velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je
vyhodnocena v jednotlivých kapitolách předkládaného oznámení. Pro případ
realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné kapitole formulována odpovídající
doporučení pro eliminaci respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Obchodní centrum PALACE PARDUBICE,
Masarykovo náměstí Pardubice“.
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt
zastavěné plochy
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
CELKEM
počet parkovacích míst

2

Zastavěná plocha ( m )
20 300
5 510
480
26 290
542

Stavba má obchodní – nevýrobní charakter. Komplex individuálních prodejních ploch
zabezpečuje prodej širokého sortimentu spotřebního průmyslového zboží. V centru budou
dále restaurace, kavárny, bufety rychlého občerstvení a kinosály. Pro parkování osobních
vozidel návštěvníků centra jsou k dispozici stání v suterénu hlavního objektu. V době
vypracování předkládaného oznámení nebyly v daném území známy žádné další aktivity
(mimo výhledové záměry výstavby hotelu a bytového domu v sousedství posuzovaného
záměru). Kumulace s jinými vlivy přichází v úvahu pouze z hlediska určitého, i když ne
významného, navýšení dopravy v souvislosti s posuzovaným záměrem.
Záměr je v souladu územním plánem města, který v dotčené lokalitě připouští navržené
využití
prostoru. Navrhovaná zástavba tedy není v konfliktu s územně plánovací
dokumentací.
Statutární město Pardubice vypsalo v roce 2003 výběrové řízení na zástavbu území
Masarykova náměstí. Jedná se o výstavbu na jednom z investičně nejcennějším pozemku
ve vlastnictví Statutárního města Pardubic. Vyhlašovatel výběrového řízení předpokládá
v dané lokalitě vznik nového městského centra s kapacitním podzemním parkovištěm,
obchodními, administrativními a bytovými plochami. Dále pak požaduje umístit do této
lokality plochy pro zábavu, veřejné stravování apod. Doporučuje dále zvážit výstavbu
hotelové kapacity a kongresových prostor. Vítězem výběrového řízení byl projekt společnosti
Evropa – SEN, to je oznamovatele, který byl následně rozpracován jako projekt pro územní
řízení a záměr dle tohoto projektu je předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí. Na
základě jednání mezi Statutárním městem Pardubice a oznamovatelem je projekt rozdělen
do etap.
V první etapě, která je i předmětem hodnocení je zařazena výstavba hlavního obchodně –
zábavného centra s podzemním parkovištěm a napojení inženýrských sítí . V dalších
etapách pak bude řešena výstavba hotelu a bytových prostor. Tyto další etapy nejsou
předmětem předkládaného hodnocení a dle charakteru této druhé etapy bude tato případně
taktéž posouzena v režimu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud svými
parametry bude naplňovat dikci tohoto zákona.
Celková předpokládaná konečná situace celého zájmového území s vyznačením první
etapy, která je předmětem předkládaného oznámení je doložena v závěru této kapitoly,
podrobněji potom v příloze č.3 předkládaného oznámení.
Záměr bude realizován v centru Pardubic na Masarykově náměstí. Převážná část plochy pro
výstavbu je v současné době využívána jako parkoviště.
Záměr je ohraničen stávajícími komunikacemi Palackého, Hradecká a nově prodlouženou
Sukovou třídou a dále pak obchodním domem TESCO, hotelem Labe a poliklinikou. Úprava
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stávající křižovatky ulice Hradecká se Sukovou třídou a prodloužení Sukovy třídy jsou
souvisejícími stavbami pro realizaci záměru, které jsou řešeny samostatnými projekty.
Předmětem projektu je zástavba výše uvedené lokality objektem multifunkčního nákupního a
zábavního centra (PALACE - MALL), který má stavebně a funkčně navázat na objekt
stávajícího obchodního domu TESCO. Nový objekt PALACE Pardubice bude mít ve dvou a
částečně ve třech nadzemních podlažích pronajímatelné obchodní plochy s různorodým
typem prodeje a zboží, s restauracemi a zábavním centrem (multikinem). Parkoviště je
navrženo v podzemní části budovy. V podzemním podlaží je situována i vykládka vozidel
zásobování.
V další etapě, která však není předmětem tohoto projektu se uvažuje, podél nové
komunikace propojující Sukovou třídu a ulicí K Polabinám, s výstavbou obytných domů a
hotelu. V této etapě bude realizováno i další prodloužení Sukovy třídy a její napojení na ulici
Závodu Míru.
Vjezd do areálu (podzemního parkoviště) pro vozidla návštěvníků bude výhradně z nově
prodloužené Sukovy třídy. Druhý vjezd do podzemního parkoviště bude z ulice K Polabinám
(stávající vjezd pro zásobování hotelu Labe). Stávající vjezd bude prodloužen a zahlouben
do podzemního parkoviště. Tento vjezd bude vyhrazen pouze pro vozidla zásobování,
včetně kamionové dopravy. Pro vykládku vozidel zásobování bude v podzemních parkovišti
vyhrazen oddělený prostor s vykládacími rampami a nákladními výtahy do jednotlivých
podlaží. Vzhledem k umístění areálu v centru města je objekt dobře dostupný i z jednotlivých
linek MHD.
Architektonické řešení
Dvě lineárně umístěné budovy a svislý centrální prvek budou tvořit základní koncept návrhu
budovy nákupního centra. Jižní křídlo budovy umístěné ve směru východ-západ podél ulice
Palackého bude opticky spojovat stávající budovu TESCO s hlavním vstupem na náměstí na
křižovatce ulic. Severní křídlo budovy umístěné ve směru sever-jih podél Hradecké ulice od
hlavního vstupu na náměstí k nově navrhovanému hotelu bude ukončeno proskleným
prostorem občerstvení s výhledem na ulici a detailně provedenou budovou multikina
obloženou hliníkovými panely.
Obě hlavní křídla budou obložena světlým terakotovým obkladem (nebo světlým přírodním
kamenem). Přízemí s obchody a kavárnami budou řešena jako kolonády. Obchody podél
Hradecké ulice s výhledem na park budou přispívat k vytváření atmosféry rušné ulice.
Stávající most pro pěší na Palackého ulici bude částečně přestavěn a ukončen ve fasádním
výklenku budovy, čímž se vytvoří iluze optického prodloužení obchodního centra. Střecha
pokrývající obě křídla budovy bude sloužit jako silná jednotící linie přerušená pouze
prosklenou rohovou konstrukcí hlavního vchodu. Střecha budovy bude v noci osvětlena.
Tomuto základnímu architektonickému prvku v místě spojení obou křídel budovy bude
věnována zvláštní pozornost. Tento prvek bude sloužit jako těžiště celé obchodní galerie a
přitahovat pozornost jak řidičů tak pěších přicházejících k budově směrem od historického
centra. Na této prosklené konstrukci zvýrazněné terakotovou a skleněnou věží budou
instalovány osvětlené reklamní panely. Tato konstrukce bude v noci jasně viditelná jako
lucerna oživená pohybem výtahů a návštěvníků na schodištích uvnitř.
Fasáda parkoviště v blízkosti stávajícího hotelu bude navržena z kvalitních materiálů a
zeleně zakrývající konstrukci parkoviště a parkující auta.
Podél Hradecké ulice a v nově vytvořeném prostoru mezi obchodním centrem a hotelem
Labe bude vybudováno veřejné prostranství využitelné během celého roku. Prostranství se
bude skládat z fontán, vodních nádrží, zeleně, bude vybudováno za použití široké škály
materiálů a dlažeb a nabízet velké množství prostor pro trávení volného času, rekreaci a
směs kaváren, obchodů a parků v centru města. Budoucí pasáž v ulici Hradecká umožní
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snadný přístup z historického centra města. Obchodní centrum bude mít dva hlavní vchody
umístěné v jednotlivých křídlech budovy. Budova centra a okolní prostory se budou
vzájemně doplňovat, nabízet kontrastní atmosféru a vyžití.
Vnitřní prostory galerie jsou navrženy jako dvoupodlažní zastřešená a klimatizovaná ulice
s obchody podél obou stran obou podlaží a pěšími komunikacemi spojenými mosty
klenoucími se nad centrálním prostorem budovy v pravidelných intervalech. Obě podlaží
s výklady budou viditelná z jakéhokoliv místa galerie. Střecha galerie bude tvořena dlouhými
střešními světlíky.
Obchody v galerii budou zahrnovat prodejny vysoce kvalitního zboží mezinárodních a
místních značek včetně obuvi, módního oblečení, šperků, dárků, kosmetiky, sportovních
potřeb a produktů pro zdravý životní styl. Horní podlaží severního křídla bude ukončeno
prostorem občerstvení v blízkosti vstupu do multikina s pěti až šesti moderními kinosály
různých velikostí vybavených nejnovějším systémem ozvučení a promítání, a zvýšeným
předsálím s výhledem na prostory občerstvení. Jižní křídlo povede k obchodnímu domu
TESCO.
Veřejné toalety včetně toalet pro tělesně postižené a koutů pro přebalování dětí budou
v souladu s předpisy umístěny na obou podlažích galerie. Použité materiály budou vybrány
na základě životnosti a vzhledu.
U hlavního vstupu budou umístěny nápadné průsvitné výtahy, schodiště a prostor
k odpočinku kolem programovatelných vodotrysků.
Podlaha suterénu pro parkování osobních vozidel je na úrovni –3,9 m. V suterénu budou
vyznačena 542 stání osobních vozidel, včetně odpovídající počtu stání pro invalidní občany.
Podlaha suterénu pro vykládku nákladních vozidel je na úrovni cca –6,0 m. V odděleném
prostoru jsou zde stání pro tři nákladní vozidla a nákladní výtah. V suterénu na kótě – 3,9 m
bude dále umístěna část technického zázemí objektu (trafostanice, výměníková stanice
tepla, zásobník požární vody pro sprinklery). Podzemní parkoviště je vybaveno řízenou
nucenou výměnou vzduchu a analyzátory oxidu uhelnatého. Podle okamžitých hodnot
koncentrací oxidu uhelnatého je řízen výkon vzduchotechniky tak, aby bylo dosaženo
limitních koncentrací oxidu uhelnatého.
V prvním nadzemním podlaží je umístěna část obchodů, restaurace, kavárna, vstupní
prostory a WC pro návštěvníky. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna zbývající část
obchodů, kavárna, bufet rychlého občerstvení a prostory multikina (předsálí a kinosály).
Třetí nadzemní podlaží bude zahrnovat centrum volného času, fitness centrum, restauraci a
kanceláře vedení obchodního centra. Zbylé prostory budou využity pro strojovny výtahů a
jednotlivá technická zařízení.
Obchodní centrum bude navrženo v souladu s platnými předpisy a instalované technické
vybavení bude na nejvyšší úrovni. Budova bude vybavena moderním systémem požární
ochrany, inteligentním systémem klimatizace, vytápění a ventilace kontrolujícím prostředí
během všech ročních období a adaptabilním systémem osvětlení doplněným denním
světlem zajišťujícím příjemnou atmosféru a přitahujícím pozornost k výkladům. Všechny
systémy budovy budou monitorovány a ovládány z velína.
Půdorysné rozměry objektu podél Hradecké ulice jsou cca 190 x 50 metrů, na něj navazuje
objekt podél ulice Palackého o rozměrech cca 57 x 57 metrů.
Stavba bude členěna na následující objekty:
q

MALL (obchody, restaurace, zábavné centrum, podzemní parkoviště):
§
§
§

q

část 1 – objekt MALLU podél Palackého ulici
část 2 – objekt MALLU podél Hradecké ulice
část 3 – objekt multikina podél Hradecké ulice

lávka pro pěší – úprava v návaznosti na novou budovu MALLU
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q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

komunikace, zpevněné plochy a chodníky
terénní a parkové úpravy včetně vodních ploch a opěrných zdí
přípojky kanalizace včetně odlučovačů tuků
přípojka vodovodu
přípojky plynovodu
přípojka horkovodu včetně kolektoru
přípojka elektroinstalace 35kV
přípojka telefonu
venkovní kanalizace a odvodnění zpevněných ploch
veřejné a venkovní osvětlení
přeložky inženýrských sítí
odstranění stávajících objektů, zpevněných ploch a překládaných a rušených inženýrských sítí
kácení zeleně
zařízení staveniště

Vytápění objektu včetně přípravy TUV bude napojeno výhradně na CZT Opatovice.
Jednotlivé místnosti budou vytápěny teplovodně nebo teplovzdušně, převážná část bude
vybavena klimatizací. Zemní plyn bude používán pouze pro provoz kuchyní v restauracích,
kavárnách a bufetech rychlého občerstvení.
Sociální zázemí obchodů bude různé v závislosti na velikosti plochy obchodu. Menší
obchody budou vybaveny pouze přípojkou vody a budou bez sociálního zázemí (WC,
sprchy). Zaměstnanci těchto obchodů budou používat WC návštěvníků centra. Větší
obchody budou vybaveny přípojkou pitné vody, vlastními WC, šatnami, případně i sprchami
a denní místností.
Splašková i dešťová kanalizace budou svedeny samostatnými přípojkami do městského
kanalizačního sběrače. Odpadní voda z restaurací, bufetů a kaváren bude do těchto
kanalizací napojena přes odlučovače tuků.
Technické zázemí obchodního centra bude převážně soustředěno do suterénu objektu nebo
na úroveň třetího nadzemního podlaží.
Prodejní doba obchodů, restaurací a kaváren se předpokládá denně od 08.00 hod do 22.00
až 24.00 hod, s výjimkou svátků, cca 360 dnů v roce. Provoz multikina bude upřesněn
v dalších stupních projektové dokumentace, předpokládá se cca 1 den v týdnu prodloužený
provoz i v nočních hodinách (do cca 03.00 – 04.00 hodin.)
Na základě zkušeností s provozem obdobných center se předpokládá celkový počet
zaměstnanců centra cca 400 – 600 pracovníků, převážně ve dvousměnném provozu.
Návštěvnost centra se předpokládá cca 16 000 zákazníků denně. Provoz podzemního
parkoviště má být nepřetržitý.
Přehled předpokládaných hlavních parametrů centra je následující:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

26 290 m2
20 300 m2
12 530 m2
12 520 m2
2
3 490 m
18 150 m2
cca 100
cca 1200 sedadel
16 – 18 000 zákazníků denně
400 – 600 ve dvou směnách
542
cca 2 500 denně

celková plocha řešeného území
celková zastavěná plocha
plocha podlaží v 1.NP
plocha podlaží v 2.NP
plocha podlaží ve 3.NP
celková prodejní plocha obchodů
počet prodejních jednotek
maximální kapacita multikina
předpokládaná návštěvnost centra
předpokládaný počet zaměstnanců centra
počet stání osobních vozidel v 1.PP
předpokládaná využitelnost parkoviště:
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Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu), kde státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský
úřad Pardubického kraje.
Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujícím mapovém podkladu.

Rozsah stavebních a zemních je významný, a proto lze očekávat, že etapa výstavby může
představovat určité narušení faktorů pohody. Z tohoto důvodu bylo provedeno vyhodnocení
příspěvků etapy zemních prací k imisní zátěži. Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl
proveden obdobně jako pro etapu provozu ve výpočtové síti o kroku 25 m a dále pro 6 bodů
mimo výpočtovou síť, a to pro NO2, PM10 a benzen. Výpočtová síť jakož i body mimo
výpočtovou síť jsou dokladovány v kapitole Vlivů na ovzduší předkládaného oznámení.
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Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v dále
prezentovaných variantách
a vycházel ze vstupních podkladů, které byly zadány
objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 6.60.
Vyhodnocení akustické situace bylo řešeno pro následující varianty:
VARIANTA 0 – Stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje stav akustické situace v území v roce 2007 bez realizace záměru. V této
variantě ve vztahu k akustické situaci zájmového území jsou využity údaje o dopravě vyplývající
z údajů firmy DHV tak, jak byly komentovány v příslušné pasáži předkládaného oznámení.

VARIANTA 1 – Samotné příspěvky posuzovaného záměru
Tato varianta dokladuje samotné příspěvky posuzovaného záměru na akustickou situaci v zájmovém
území v roce 2007.

VARIANTA 2 – Výsledný stav akustické zátěže
Tato varianta vyhodnocuje výsledný stav akustické zátěže v zájmovém území po realizaci
posuzovaného záměru.

Na základě výsledků výpočtů v řešených variantách akustické studie lze vyslovit následující
závěry:
Ø u všech modelově zvolených výpočtových bodů je ve stávajícím stavu překračována
hladina akustického tlaku pro denní dobu; tato skutečnost vyplývá jak z provedeného
výpočtu, tak z realizovaného měření hluku
Ø v noční době se u výpočtových bodů č. 1 až 3 (Palackého ulice) pohybuje hladina
akustického tlaku na úrovni hygienického limitu, u výpočtových bodů 4 a 5 je hladina
akustického tlaku nad limitem pro noční dobu; pro výpočtový bod č. 6 (Poliklinika) není
nutné hluk v noční době vyhodnocovat
Ø z hlediska výstavby posuzovaného záměru je patrné, že tato etapa při respektování
vstupních parametrů pro POV stavby nebude znamenat překročení limitní hladiny hluku
pro etapu výstavby
Ø provoz nově uvažovaných stacionárních zdrojů hluku nebude znamenat
základní limitní hladiny akustického tlaku pro denní, respektive noční dobu

překročení

Ø samotný příspěvek posuzovaného záměru z hlediska vyvolané dopravy na
komunikačním systému neznamená překračování limitních hladin hluku pro denní
respektive noční dobu
Ø výsledná akustická situace reprezentovaná variantou č.2 dokladuje, že v denní době
dochází k navýšení hluku v oblastní nadlimitních hladin hluku u výpočtových bodů č.1 až
3 maximálně o 0,5 dB. U výpočtových bodů č.4 a 5, kde stávající hladina akustického
tlaku je na úrovni hygienického limitu se navýšení o 0,1 dB prakticky neprojeví
Ø výsledná akustická situace reprezentovaná variantou č.2 dokladuje, že v noční době
dochází k navýšení hluku v oblastní nadlimitních hladin hluku u výpočtových bodů č.1 až
3 maximálně o 1,1 dB (výpočtový bod č.1). U výpočtových bodů č.4 a 5 se navýšení o
0,1 dB v noční době prakticky neprojeví
Ø nejprokazatelnější nárůst hladin hluku v oblasti nadlimitních hodnot se projevuje u
výpočtových bodů č.1 a 2 reprezentujících bytový dům v ulici Palackého situovaného
naproti budoucímu objektu posuzovaného záměru. U tohoto objektu na jedné straně
dochází samotnou novostavbou k útlumu hluku z komunikace Hradecká, na straně druhé
dochází k určitému nárůstu vyvolané dopravy v souvislosti s posuzovaným záměrem;
současně se také projevuje odraz hluku z nově plánovaného objektu; změna akustické
situace nastávající díky těmto skutečnostem je popsána v předcházejícím textu

157

Obchodní centrum PALACE PARDUBICE, Masarykovo náměstí Pardubice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Na základě všech výše uvedených skutečností lze při respektování navrženého doporučení
vyhodnotit velikost vlivu jako malou, z hlediska významnosti lze vliv označit za významný
v souvislosti se stávající akustickou situací, která vyplývá ze situování záměru v centru
města.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší bylo provedeno s využitím rozptylové
studie.
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny následující varianty:
§

Etapa výstavby
Tato varianta orientačně vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži v zájmovém území
v etapě zemních prací při budování posuzovaného záměru.

§

Varianta 0
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky z dopravy na komunikačním systému v roce 2007
bez realizace posuzovaného záměru

§

Varianta 1
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži samotného posuzovaného záměru,
které jsou představovány pouze vyvolanou dopravou na komunikačním systému a
podzemním parkovištěm

§

Varianta 2
Tato varianta vyhodnocuje výslednou imisní zátěž z veškeré dopravy na komunikačním
systému zahrnující i vyvolanou dopravu související s posuzovaným záměrem včetně
provozu podzemního parkoviště.

Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m,
která představuje celkem 1369 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1369). Výpočtová síť a
výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí
předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body
mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto body
mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 2001 až 2006.
Příspěvky k imisní zátěži NO2
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru.
Nejbližší stanice AIM (1346, 1418 a 1465) nesignalizují překračování stanovených imisních
limitů.
Příspěvky posuzovaného záměru v etapě výstavby se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,03 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,01
µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s etapou výstavby
překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace. Příspěvky posuzovaného
záměru pro etapu výstavby ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou
3,95 µg.m-3 ve výpočtové síti a 1,46 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené vypočtené
koncentrace pro etapu výstavby lze označit za malé a nevýznamné.
Příspěvky k imisní zátěži v roce 2007 bez realizace záměru vyhodnocující očekávanou
dopravu na komunikačním systému se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybují ve
výpočtové síti do 0,233 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,086 µg.m-3, takže i se
zohledněním pozadí nelze předpokládat překročení imisního limitu z hlediska roční
průměrné koncentrace. Příspěvky této varianty ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru nepřesáhnou 28,217 µg.m-3 ve výpočtové síti a 10,425 µg.m-3 u bodů mimo
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výpočtovou síť což lze označit za akceptovatelný příspěvek jak ve vztahu ke
stávajícími pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybují ve výpočtové síti do 0,156 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,057µg.m-3,
takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem
překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace. Příspěvky posuzovaného
záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 18,811 µg.m-3 ve
výpočtové síti a 6,950 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť což lze označit za akceptovatelný
příspěvek jak ve vztahu ke stávajícími pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro
hodinový aritmetický průměr.
Výsledné příspěvky k imisní zátěži v roce 2007 vyhodnocující očekávanou dopravu na
komunikačním systému a provoz posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,259 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,096
µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat překročení imisního limitu
z hlediska roční průměrné koncentrace. Příspěvky této varianty ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru nepřesáhnou 31,321 µg.m-3 ve výpočtové síti a 11,571 µg.m-3 u bodů
mimo výpočtovou síť což lze označit za akceptovatelný příspěvek jak ve vztahu ke
stávajícími pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr.
Celkově lze vyslovit názor, že z hlediska změn v imisní zátěži NO2 vyvolané provozem
posuzovaného záměru lze vypočtené příspěvky označit z hlediska velikosti za malé,
z hlediska významnosti vlivu za málo významné.
Příspěvky k imisní zátěži PM10
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom
50µg.m-3, přičemž indikativní hodnoty pro II. etapu z hlediska stanovení imisních limitů po
roce 2005 je udávána pro imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota
20µg.m-3 (s mezí tolerance 10 µg.m-3 snižující se na nulu do roku 2010), pro 24 hodinový
aritmetický průměr potom opět hodnota 50 µg.m-3 (avšak s možností překročení této
koncentrace 7 krát za kalendářní rok na rozdíl od stávající možnosti překročení této limitní
koncentrace 35 krát za rok).
Nejbližší stanice AIM neposkytuje údaj o ročním aritmetickém průměru, další vzdálenější
stanice nesignalizuje překračování ročního aritmetického průměru, epizodně však může dle
stanice AIM 1465 docházet k překračování 24 hodinového aritmetického průměru.
Příspěvky posuzovaného záměru pro etapu výstavby ve vztahu k 24 hodinovému
aritmetickému průměru nepřesáhnou 23,55 µg.m-3 ve výpočtové síti a 8,70 µg.m-3 u bodů
mimo výpočtovou síť. Uvedené vypočtené koncentrace pro etapu výstavby lze označit za
středně velké významné, avšak z hlediska omezenosti zdroje po etapu zemních prací za
akceptovatelné. Příspěvky posuzovaného záměru v etapě výstavby se z hlediska ročního
aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,19 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou
síť do 0,07 µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s etapou
výstavby překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace.
Příspěvky k imisní zátěži v roce 2007 bez realizace záměru vyhodnocující očekávanou
dopravu na komunikačním systému se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybují ve
výpočtové síti do 0,250 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,034 µg.m-3, takže i se
zohledněním pozadí nelze předpokládat překročení imisního limitu z hlediska roční
průměrné koncentrace. Příspěvky této varianty ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému
průměru nepřesáhnou 28,180 µg.m-3 ve výpočtové síti a 4,134 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť.
Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je realizován v místech, kde
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rozhodujícím zdrojem emisí a tedy i imisní zátěže je doprava, lze tento příspěvek zhruba ve
vztahu k nejbližší obytné zástavbě považovat za pozadí, které však vlivem sekundární
prašnosti a přenosu imisní zátěže od vzdálenějších zdrojů bude poněkud vyšší.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybují ve výpočtové síti do 0,167 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,023 µg.m-3,
takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem
překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace. Příspěvky posuzovaného
záměru ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 20,128 µg.m-3 ve
výpočtové síti v místech křižovatek a 2,756 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť což lze
označit ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě za akceptovatelný příspěvek jak ve vztahu ke
stávajícímu pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu.
Výsledné příspěvky k imisní zátěži v roce 2007 vyhodnocující očekávanou dopravu na
komunikačním systému a provoz posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,277 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,038
µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat překročení imisního limitu
z hlediska roční průměrné koncentrace. Příspěvky této varianty ve vztahu k 24 hodinovému
aritmetickému průměru nepřesáhnou 31,280 µg.m-3 ve výpočtové síti v prostoru křižovatek a
4,589 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť což lze označit ve vztahu k nejbližší obytné
zástavbě za akceptovatelný příspěvek jak ve vztahu ke stávajícímu pozadí, tak i z hlediska
platného imisního limitu.
Celkově lze vyslovit názor, že z hlediska změn v imisní zátěži PM10 vyvolané provozem
posuzovaného záměru lze vypočtené příspěvky označit z hlediska velikosti za malé,
z hlediska významnosti vlivu za významné s ohledem na odhad pozadí v zájmovém území.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu
pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.
Nejbližší stanice AIM (1418) nesignalizuje překračování hodnoty imisního limitu.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu se ve všech řešených variantách pohybují hluboce pod
hodnotou imisního limitu a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným
záměrem nebude překročen.
Celkově lze vyslovit názor, že provoz posuzovaného záměru se ve vztahu k nejbližší obytné
zástavbě neprojeví z hlediska této škodliviny výraznější změnou v imisní zátěži.
Z hlediska celkového vlivu posuzovaného záměru na ovzduší lze vyslovit názor, že samotné
příspěvky posuzovaného záměru nejsou velké, významnost vlivu však lze vyvozovat ze
stávajícího imisního pozadí zájmového území. Jeho změna v souvislosti s provozem
posuzovaného záměru nebude taková, aby výrazněji změnila stávající rizika z hlediska
zdraví trvale bydlícího obyvatelstva.
Imisní příspěvek hodnocených látek z provozu uvažovaného záměru je z hlediska
zdravotních rizik pro obyvatele v okolí zanedbatelný. Určitou výjimkou mohou být pouze
imise prašného aerosolu během výstavby z prováděných zemních prací, kdy je proto
nezbytné důsledně realizovat opatření ke snížení prašnosti.
Zdravotně významné je ovšem imisní pozadí hodnocených látek, kde lze zejména vlivem
imisí PM10 předpokládat nepříznivé ovlivnění nemocnosti i úmrtnosti obyvatel. Tento stav se
však nijak nevymyká situaci ve všech velkých městech zatížených průmyslem a intenzivní
dopravou. Provoz záměru tuto situaci postřehnutelným způsobem neovlivní.
Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a podzemních
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vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, nezabezpečeným
skladováním látek nebezpečných vodám, nevyhovujícím způsobem shromažďování
nebezpečných odpadů vznikajících v průběhu výstavby apod. Ve fázi výstavby nehrozí
zatopení staveniště, protože záměr je mimo kótu stoleté vody.
Etapa provozu nepředstavuje významnější vliv na jakost vod.
Stavba nevyžaduje zábor ZPF respektive PUPFL.
Záměr s ohledem na velikost rozlohy objektu nebude znamenat patrnou změnu místní
topografie. Vlivy na stabilitu a erozi půdy je možno pokládat za nevýznamné, poněvadž
nebudou vytvářeny žádné příkré svahy. Vliv lze označit za malý a nevýznamný.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde.
Lokalita se nachází v centru města a z velké části představuje již ve stávajícím stavu
představuje zpevněné plochy. Výjimku tvoří prostor podél Palackého ulice před obchodním
domem TESCO, jak je patrné z fotodokumentace v úvodních částech předkládaného
oznámení. Z celkové situace zájmového území se také odvíjí vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na přírodní složku.
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný
částečný bylinotravní pokryv bude nahrazen zpevněnými a zastavěnými plochami.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin lze konstatovat, že nebudou dotčeny prostory
známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti
je možno konstatovat, že se záměr dotkne stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela
hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu
reprezentativních či unikátních fytocenóz. Uvedené vlivy je možno v daném kontextu
pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, ale málo významné.
Dřeviny byly hodnoceny podle metodiky ČÚOP (dnes Agentury ochrany přírody a krajiny,
Praha), tedy soudně znaleckým pracovištěm v oboru ochrany přírody. Společenská hodnota
kácených stromů byla vyčíslena na 2 784 552,- Kč. V rámci realizace posuzovaného záměru
dojde ke kácení všech prvků dřevin rostoucích mimo les vyskytujících se v ploše výstavby
posuzovaného záměru.
Posuzovaný záměr představuje z hlediska velikosti vlivu nepříznivý zásah do mimolesních
porostů dřevin tím, že dojde k celoplošnému odkácení na všech plochách, kde se převážně
krátkověké stromy většinově náletového původu nacházejí; z hlediska významnosti jde o vliv
méně významný až patrný. V daném kontextu však předpokládaný zásah představuje
odkácení izolovaných ploch vnitroměstské zeleně, čímž dojde k posílení urbanizovaného
charakteru dotčeného prostoru.
S ohledem na rozsah kácení dřevin je nutno předpokládat nepříznivý a méně významný až
patrný vliv na avifaunu z důvodu, že nelze vyloučit hnízdění drobných pěvců v dotčených
porostech, s ohledem na dobu zadání již nebylo možno případné hnízdění jednoznačně
ověřit. V daném kontextu je nutno odůvodněný rozsah kácení řešit pouze mimo vegetační
období, aby v rámci přípravy území nebyl znásoben nepříznivý vliv na ptáky zásahem
v době reprodukce.
Dále budou málo významným způsobem dotčeny populace epigeického hmyzu a drobných
hlodavců, poněvadž zásahem do bylinotravního pokryvu dojde k redukci jejich areálu v rámci
vnitroměstských prostorů (zachovaných zelených ploch). Podle zpracovatelů oznámení
nejsou dotčeny prostory reprodukce zvláště chráněných druhů živočichů.
Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů.
Zájmové území je mimo kontakt s jakýmkoliv skladebným prvkem ÚSES. Vliv nenastává.
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Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle
§§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává.
Širší zájmové území má výrazně urbanizovaný charakter s potlačenou přírodní hodnotou.
Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako průměrnou až sníženou a vlivy
posuzovaného záměru již nemohou nijak výrazněji krajinný ráz změnit.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky při
respektování doporučení uvedených v předcházejících částech předkládaného oznámení.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o
státní památkové péči a zákona č. 242/92 Sb.
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