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ÚVOD
Městská část Praha 5 chce v prostoru Barrandova v Praze 5 vybudovat mimoškolní sportovní areál s bazénem a tobogány, který by byl v druhé etapě doplněn o ubytování a fitness centrum s
hřišti pro squash. Tento areál by měl doplňovat nabídku přilehlého školního sportoviště a východně
sousedícího sportovního areálu Barrandov s lehkoatletickým oválem a tenisovými kurty.

Obrázek 1 – Navrhované umístění sportovního areálu

A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název oznamovatele :

Městská část Praha 5

IČO:

0630631

Adresa oznamovatele:

Náměstí 14. Října 4, 150 00 Praha 5

Zastoupený inž. organizací Jans s.r.o , Ostrovského 253/3, 150 00, Praha 5
e-mail:

janspraha@mbox.vol..cz
_______________________________________________________________________________________
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Oprávněný zástupce oznamovatele : p. Janouch jednatel společnouti
Vladimír Štochl
0602 645 215, 57 00 34 69
Projektant: Sportprojekta Praha s.r.o
Pštrossova 19, 110 00 Praha 1
IČO: 25672866
Zastoupený ing.arch. M. Kopřivou - autorizovaným architektem ČKA

B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N ÁZ E V

Z ÁM Ě R U

Sportovní centrum Barrandov – mimoškolní zařízení pro děti a mládež.

B.I.2 K AP AC I TA

Z ÁM Ě R U

V 1.etapě se počítá s okamžitou kapacitou cca 180 osob v jednom cyklu a maximální denní
kapacitou ve špičkách do 700 osob za den. Při využití letní louky mezi objektem a protihlukovou
stěnou podél ulice K Barrandovu až 900 osob za den.
V 2.etapě se předpokládá průměrná hodinová kapacita cca 50 osob a denní ve špičkách až
500 osob. Ubytování a gastronomie je dimenzováno na spotřebu podle počtu lůžek (76) a jídel
(300).

B.I.3 U M Í S TĚ N Í

Z ÁM Ě R U

Místo stavby:

Praha 5 – Barrandov, Hlubočepy - Pražská čtvrť
Mezi ulicemi K Barrandovu - Voskovcova - Wassermanova

Na pozemcích k.ú. 1798/27, 1798/3, 1798/155, 1798/156, 1798/109, 1798/2 a 1798/111

Katastrální území:

Hlubočepy
_______________________________________________________________________________________
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Z ÁM Ě R U A M O Ž N O S T K U M U L AC E J E H O V L I V Ů

S J I N Ý M I Z ÁM Ě R Y
Celý areál je koncipován jako mimoškolní sportovní centrum vodních sportů doplněné
v druhé etapě o prostory pro squash a ubytovací prostory. V první etapě dojde k výstavbě krytého
bazénu 4*25 m s tobogány a dalšími vodními atrakcemi, saunou, soláriem, občerstvením a potřebným technickým zázemím. Součástí je i navrhované povrchové parkoviště, které dle poskytnutých
dispozičních výkresů obsahuje 95 alt. 112 (v návrhu je uvažováno alternativní zvětšení parkoviště, u
kterého nejsou dodnes vyřešeny majetkoprávní problémy) parkovacích míst a tři parkovací místa
pro autobusy.
V druhé etapě bude vybudován objekt s fitnescentrem s pěti hřišti na squash, s ubytováním
kapacity 76 lůžek, restaurací s kapacitou 300 jídel a podzemním parkovištěm pro 38 osobních aut
na povrchu 4 stání pro imobily.
Dominantním zdrojem negativních vlivů na okolí je v lokalitě automobilová doprava. Při porovnání intenzit dopravy vyvolaných provozem areálu s provozem na okolních komunikacích (okolo
1 % z dopravy na ulici K Barrandovu a cca 10 % z výhledové dopravy v ulici Voskovcově) nemůže
významným způsobem přispět ke kumulaci negativních vlivů v lokalitě, což potvrdila i provedená
hodnocení. Zvýšená intenzita dopravy v ulici Voskovcově (při dodržení navržených dopravních opatření v tomto oznámení) se bude týkat pouze cca 80 m dlouhého úseku od křižovatky s ul.
K Barrandovu.

Obrázek 2 – Pohled od jihu přes ul. K Barrandovu, v levé polovině je prostor navrhovaného areálu

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

P O Ř E B Y Z ÁM Ě R U A J E H O U M Í S TĚ N Í

V hl.m.Praze je obecně nedostatek plaveckých bazénů, což má negativní dopad na rekreační vyžití obyvatel, ale i na školy. Děti chodí v rámci školní výuky na hodiny plavání. Protože
v drtivé většině nejsou v blízkosti škol plavecké bazény jsou nuceni přejíždět hromadnou dopravou,
nebo specielně pronajatými autobusy (což zdražuje cenu těchto kurzů, které běžně platí rodiče) do
vzdálených částí Prahy. Toto řešení je nákladné nejen finančně, ale i časově. V prostoru Barrandova, Slivence žádný bazén není, proto chce MČ Praha 5 v rámci nápravy tohoto stavu vybudovat
plavecký areál. ÚPn HMP umístil v blízkém okolí velké plochy vyhrazené pro další obytnou zástav_______________________________________________________________________________________
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bu, takže lze předpokládat, že sportovní kapacity areálu budou plně vytíženy místním obyvatelstvem. V těsné blízkosti navrhované výstavby je škola a atletický sportovní areál, což dává předpoklad pro velmi vhodné využití areálu i pro potřeby školní výuky. Areál je situován na pozemek
v těsné blízkosti vysoce dopravně frekventované ulice K Barrandovu, takže tento pozemek není
vhodný pro obytnou zástavbu. Těsné sousedství panelových domů a školy se sportovišti zároveň
neumožňuje umístit do lokality záměry, které by svým provozem překračovaly hygienické limity u
uvedené chráněné zástavby. V druhé etapě má dojít k výstavbě objektu, který rozšíří sportovní nabídku areálu o pět hřišť na squash a dále o restauraci a ubytovací prostory. Se specielnějším využitím tohoto území počítá i ÚPn HMP, ve kterém je tato lokalita zařazena do plochy VVO.

B.I.6 P O P I S

TE C H N I C K É H O A TE C H N O L O G I C K É H O Ř E Š E N Í

Z ÁM Ě R U
Objekt bazénu má zhruba obdélníkový tvar jehož střechu bude přesahovat nástupní konstrukce pro tobogány. Objekt má jedno podzemní podlaží a 2-3 nadzemní podlaží, přičemž prostor
bazénu 25 m sahá z podzemního podlaží až pod střechu umístěnou v úrovni 3 nadzemního podlaží.
K tomuto objektu bude zhruba do tvaru T přistavěn v 2.etapě objekt fitness a ubytování. celý
tento objekt má opět jedno podzemní podlaží. Objekt fitness s hřišti na squash má dvě podlaží (hřiště pro squash jsou výškově přes dvě patra) střecha bude v úrovni třetího podlaží sousedící ubytovací části.
Při průměrné úrovni terénu okolo objektů cca 342 m.n.m. bude střecha fitness na úrovni cca
352 m.n.m., plochá střecha ubytovacího objektu cca 354 m.n.m., nejvýše bude dosahovat střecha
nad bazénem v místě směrem k ulici K Barrandovu 357 m.n.m. a střecha nástupního objektu na
tobogány bude na kótě 364 m.n.m.
Založení objektů v areálu se navrhuje na železobetonovou desku (toto řešení si vyžadují
složité základové poměry – navážky). Podzemní část objektů by opět měla být vybudována ze železobetonových stěn a sloupů. Nadzemní část bazénu bude z halové konstrukce s ocelovými sloupy
a nosníky z lepeného dřeva. Střecha má tvar válcové šikmé plochy, kterou přesahuje přístup k tobogánům. Objekt fitness s hřišti na squash bude mít nadzemní nosnou konstrukci z ocelových sloupů se zděnými či betonovými stěnami a pultovou střechou. Nad hotelovou částí bude umístěna plochá střecha.
V areálu budou použity pouze technologie sloužící jeho vlastnímu provozu – recirkulace bazénové vody s čistícím zařízením, technologie pro sauny, restaurace (bez použití plynových zařízení) a obvyklé čistící zařízení – odlučovač tuků za kuchyní, odlučovač lehkých kapalin z parkoviště
pro autobusy a manipulační plochy pro zásobování.

_______________________________________________________________________________________
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Podrobně je navrhované využití objektů v jednotlivých patrech zřejmé z výkresových příloh
v kap. H2.

Obrázek 3 – Situace navrhovaného areálu

Obrázek 4 – Pohled od východu (školy) na východní stranu objektů

_______________________________________________________________________________________
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TE R M Í N Z AH ÁJ E N Í R E AL I Z AC E Z ÁM Ě R U A

JEHO DOKONČENÍ
Zahájení stavby – I.fáze výstavby:

04/2003

Dokončení stavby – I.fáze výstavby:

07/2004

Zahájení stavby – II.fáze výstavby:

02/2004

Dokončení stavby – II.fáze výstavby:

03/2005

B.I.8 V Ý Č E T

D O TČ E N Ý C H Ú Z E M N Ě S AM O S P R ÁV N Ý C H C E L K Ů

Výstavba a provoz záměru se projeví prakticky jen v MČ Hlubočepy a MČ Slivenec. Zhruba
450 m východně začíná katastrální území MČ Velká Chuchle. Jedná se o nezastavěnou plochu, ve
které se s obytnou výstavbou neuvažuje ani v ÚPn HMP, proto se domnívám, že MČ Velká Chuchle
nebude výstavbou a provozem navrhovaného areálu dotčena

B.I.9 Z AŘ AZ E N Í

Z ÁM Ě R U D L E Z ÁK O N A Č .100/2001

SB.

2

Posuzovaný areál má plochu 13 773 m a plocha parkovišť s komunikacemi a chodníky
2

2

v areálu činí 4 294 m , tzn. vlastní plochy parkovišť bude výrazně nad hodnotou 1 000 m .
Záměr nespadá do kategorie I (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)
Záměr stavby spadá dle přílohy č. 1 kategorie II do záměru číslo 10.6 (… areály parkovišť a
2

garáží se zastavěnou plochou nad 1 000 m , číslo 10.8. (Sportovní areály na ploše nad 1 ha …) a
do záměru č. 10.11. (Rekreační areály, sportovní komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha)
zákona č.100/2001 Sb.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Výstavba bude realizována převážně na pozemcích zařazených dle výpisu z katastrálních
podkladů do kategorie ostatní plochy - způsob využití jiná plocha. Na severní straně přilehá k areálu
pozemek k.č.1798/11, který je v kategorii ostatní plochy se způsobem využití zeleň a v územním
plánu je tento prostor zařazen jako izolační zeleň (IZ). V poskytnutých podkladech se počítalo
s úpravou této plochy novou zelení a s jejím využitím. Následující rozbor záborů je proto uveden se
započtením i bez započtení plochy IZ do plochy areálu.
_______________________________________________________________________________________
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Celkem plocha pozemku včetně IZ :

13 592 m

Plocha IZ :

1 540 m

Celkem plocha pozemku bez IZ :

12 052 m

Zastavěná plocha objektů:

2 977 m

Komunikace, parkingy a chodníky :

4 294 m

Zeleň areálová na rostlém terénu :
Zeleň celkem včetně IZ na rostlém terénu :

13

2

2
2

-

100%

-

24,7%

2

-

35,6%

4 781 m

2

-

39,7%

6 321 m

2

2

Inženýrsko-geologické hodnocení
Terén prostor výstavby byl vytvořen navážkami mocnosti 1-3 m při výstavbě komunikace
K Barrandovu a sídliště. V navážkách lze očekávat i zbytky staveništního materiálu. Pod touto vrstvou jsou kvartérní pokryvy spraší a sprašových hlín mocnosti okolo 2-4 m. níže se vyskytují písčité a
jílovité sedimenty perucko-korycanského souvrství. Celé území patří k barrandovskému spodnímu
paleozoiku. Hladinu podzemní vody lze očekávat cca 4,5 m pod terénem. Základové poměry jsou
hodnoceny jako složité a zřejmě nedovolují plošné založení objektů. Pro vsakování dešťových vod
vykazuje pozemek krajně nepříznivé poměry. Prostředí kvartérního hlinitého pokryvu lze charakteri-8

-9

zovat koeficientam filtrace k=10 – 10 .
Z hlediska klimatické rajonizace leží území v okrsku B, mírně teplé a suché oblasti s mírnou
zimou.

Chráněná území
Posuzovaná lokalita nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném
přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné
plochy ani významného krajinného prvku (§13 a § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) Nejbližší
zvláště chráněné území, kterými jsou přírodní rezervace „Prokopské údolí“ a přírodní památka „Nad
mlýnem“, jsou vzdáleny od posuzované lokality více než 1 km. Poloha chráněných území vůči areálu je zřejmá z výkresové přílohy – nejbližší chráněná území (viz kap. H2)

Ochranná pásma
V lokalitě dotčené stavbou se nacházejí pouze ochranná pásma podzemních inženýrských
sítí, žádná jiná ochranná pásma se zde nevyskytují.

_______________________________________________________________________________________
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B.II.2. V O D A
V době zpracování tohoto oznámení nebylo definitivně rozhodnuto o místě napojení areálu
na veřejný vodovod. V ulici K Barrandovu vede vodovod DN 600. jedná se o propojovací řad mezi
vodojemy, na který se běžně nepovoluje umísťovat přípojky pro objekty či areály. Mezi atletickým
areálem a školním hřištěm prochází do ulice Wassermanovy vodovod DN 400 ze kterého by mělo
být možné zásobování areálu zajistit. Proto lze problematiku zajištění areálu pitnou vodou považovat ze neproblematickou. Spotřeba vody byla z dostupných podkladů určena pro účely oznámení
zpracovatelem.

Tabulka 1 - Spotřeba vody
spotřebitel množství jednotka jednotková spotřeba celková spotřeba celková spotřeba
( l/os den)

Bazén
sportovci
Hotel

522 m3
500 osob
76 lůžek

( l / den )

10 %
60,00
1200,00

průměrná denní spotřeba - Qp =
maximální denní spotřeba (kd=1,4) - Qdmax =
maximální hodinová spotřeba (kh=2,1) - Qhmax =

52 200,00
30 000,00
91 200,00

0,60
0,35
1,06

173 400,00
242 760,00
509 796,00

2,01
2,81
5,90

3

roční spotřeba pitné vody (m /rok)

B.II.3. O S TATN Í

(l/s)

63 291,00

S U R O V I N O V É A E N E R G E TI C K É Z D R O J E

Následující údaje o potřebách a zdrojích byly převzaty z rozpracované dokumentace areálu
pro územní rozhodnutí.

Elektrická energie
Napojení silnoproudu bude provedeno smyčkou 22 kV ze stávajícího trafa č.5501 u školy při
Wassermannově ulici do vlastní trafostanice 630 kV v objektu bazénu.
Předpokládaná potřeba pro 1.etapu je Pi = 360 kW, Ps = 252 kW a pro 2.etapu

292 kW, Ps = 215 kW

Energetický plyn
S využitím plynu se v navrhovaném objektu neuvažuje.

_______________________________________________________________________________________

Pi =

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 na akci Sportovní centrum Barrandov – mimoškolní zařízení pro děti a mládež

15

Zásobování teplem
Teplo bude napojeno topným kanálem do výměníkové stanice ze stávající kotelny
v obytném bloku. Potřeba tepla bude pro 1.etapu

Qmax = 1250 kW a pro 2.etapu Qmax =

1100 kW.

Telefon
Slaboproud (telefony) bude napojen za stávajícího rozvodu Telekomu v ulici Wassermanově.

B.II.4. N ÁR O K Y

N A D O P R AV N Í A J I N O U I N F R AS TR U K TU R U

Doprava
Příjezd i výjezd z areálu bude cca 80 m od křižovatky ulic Voskovcova - K Barrandovu.
V době zpracování tohoto oznámení byly řešeny projektantem různé možnosti napojení areálu na
ulici Voskovcovu a Wassermannovu. Tato řešení jsou uvedena i ve výkresových přílohách.
S ohledem na provedené hlukové posouzení, vliv na ovzduší a parametry ulice Wassrmannovy se
napojení areálu na tuto ulici nedoporučuje. Případná realizace tohoto propojení by vyžadovala velmi důkladné prověření dopadů na životní prostředí.

Bilance dopravy v klidu
Výpočet je proveden podle vyhlášky 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, čl. 10 a tabulky č.4.
Lokalita je situována v zóně 4 s koeficienty K = 1 ( není zde metro).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bazén celková plocha vodní hladiny 380 m2 ........................................... 38 stání
Fitness užitná plocha 350 m2
............................................ 18 stání
Squash 5 kurtů
............................................ 2 stání
Restaurace 130 m2 odbytové plochy
............................................. 13 stání
Hotel * * 78 lůžek ( krytý parking) 39 pokojů á 2 lůžka ...........................20 míst
Personál – 21 osob ( krytý parking)
............................................. 7 míst
2
Kanceláře 90 m kancelářské plochy
……………………………. 3 místa
Celkem potřeba

101 stání

_______________________________________________________________________________________
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Intenzity dopravy vyvolané provozem areálu
V koncepčním návrhu areálu poskytnutém při zpracování oznámení se uváděl celkový počet
navrhovaných

parkovišť

124

pro

OA.

Ve

výkresech

předaných

zpracovateli

oznámení

z rozpracovaného projektu pro územní rozhodnutí je zakresleno celkem 140 resp. 157 možných
parkovacích míst. Po vyhodnocení předpokládané kapacity zařízení, dostupnosti areálu pěšky
z okolních (stávajících i plánovaných) obytných objektů a při porovnání s výpočtem počtu parkovišť
dle vyhlášky 26/1999 Sb. se jeví i předpoklad plného využití 124 parkovacích míst jako poměrně
hodně optimistický, proto byl při výpočtu intenzit dopravy vyvolané areálem použit tento počet parkovacích míst. Proto pro účely hodnocení provedených v tomto oznámení je uvažováno se 124
parkovacími místy pro OA.

Tabulka 2 – Intenzity dopravy z provozu areálu
doba provozu za

denní intenzita

den

(OA)

4,5

16 hod

441

26

2,5

24 hod

65

124

--

--

506

Etapa

Parkovací místa

Obrátkovost

1.etapa

98

2.etapa
Celkem

Intenzity dopravy na okolních komunikacích
Pro účely posouzení provedených v rámci zpracování tohoto oznámení byly použity údaje o
intenzitách dopravy na okolních komunikacích pro rok 2001 získané od ÚDI. V době získávání podkladů probíhala na ÚDI úprava výpočtového modelu a údaje o výhledových intenzitách nebyly
k dispozici. Se souhlasem zástupce ÚDI ing. Košťálem byly použity výhledové údaje pro rok 2010
zpracované při hodnocení intenzit SO, přičemž je uvažována varianta se zprovozněním silničního
okruhu kolem jižní části Prahy a bez něj. Intenzita dopravy v ulici Voskovcova pro rok 2001 nebyla
na ÚDI k dispozici, proto byla určena odborným odhadem na základě okolní zástavby na standardní
organizace dopravy v lokalitě.

Tabulka 3 – Intenzity dopravy na okolních komunikacích
Komunikace
OA
K Barrandovu 1
K Barrandovu 2
Voskovcova

NA
33275
31625
700

rok 2001
rok 2010 - bez SO
rok 2010 se SO
BUS+MHD Celkem
OA
NA
Celkem
OA
NA
Celkem
9900
643
43818
61000
6600
67600
25700
1900
27600
9680
398
41703
64400
6600
71100
31100
2100
33200
21
4800
200
5000
5600
200
5800

K Barrandovu 1
K Barrandovu 2

úsek Štěpařská - Pražská čtvrť
úsek Pražská čtvrť - K Holyni

Voskovcova

úsek K Barrandovu -

rok 2001
OA
do 6 t
nad 6t
Bus
K Barrandovu 1
33275
3658
6242
K Barrandovu 2
31625
3950
5730

MHD
491
246

152
152

43818
41703

_______________________________________________________________________________________
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Odkanalizování areálu
Odkanalizování bude respektovat stávající kanalizační systém v lokalitě. Množství dešťových vod bylo orientačně spočteno z poskytnutých podkladů rozpracovaného projektu pro územní
rozhodnutí v rámci oznámení.
Podmínky vypouštění odpadních vod stanoví PVS a.s. a PVK a.s. při vyjádření k projektové
dokumentaci. V případě, že by na investorovi byla požadována retence dešťových odpadních vod
doporučuje se použít plošné retence pod parkovišti, protože podle výsledků geologického průzkumu
není příliš možné použít vsakování.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
V příloze H.3. tohoto oznámení je Rozptylová studie znečištění ovzduší, kde jsou uvedeny
podrobně výpočty a komentáře k nim včetně situace s umístěním referenčních bodů. Zde proto
uvádíme pouze závěrečné tabulky.
V areálu se budou vyskytovat bodové zdroje znečištění – výduchy z podzemních garáží,
plošné zdroje – otevřené parkoviště a liniové zdroje – automobilová doprava.
Z hlediska znečištění ovzduší bude rozhodující znečištění z dopravy, kde jsou rozhodující
oxidy dusíku, u kterých poměr emisí a imisních limitů je nejvyšší číslo. Proto také pro ně byl provedeny výpočty. Jsou-li splněny imisní limity pro NOx, budou s velkou rezervou splněny limity i pro
ostatní škodliviny.
Při výpočtu byly uvažovány následující zdroje emisí.

Tabulka 4 – Uvažované zdroje při hodnocení ovzduší
Ozn. zdroje

název zdroje

I

k Barrandovu

II

Wassermannova (stávající – obslužná dop.)

II v

Wassermannova (vyvol. doprava SC a hotel)

P

parkoviště otevřené SC

G

garáže hotelu

Na následujícím obrázku jsou označeny referenční body použití při hodnocení vlivu na
ovzduší.
_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 5 – Poloha referenčních výpočtových bodů ovzduší

Tabulka 5 - Max. krátkodobé součtové koncentrace, průměrné roční koncentrace a příspěvek SC a hotelu k průměrné roční koncentraci NOx [µg/m3] rok 2005
zdroj

referenční

bod č.

1

2

3

4

5

6

Σ Kmax

148,1

102,7

152,2

193,9

111,9

141,7

Kr

39,0

37,90

39,0

40,2

38,1

39,0

∆ Kr

0,32

0,18

0,19

0,22

0,12

0,34

Kmax
∆ Kr
∆ IKs

… maximální krátkodobý (půlhodinový) imisní příspěvek provozu areálu
…imisní příspěvek k průměrné roční koncentraci
… zvýšení četnosti překračování imisního limitu IHk

_______________________________________________________________________________________
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Tabulka 6 - Max. krátkodobé součtové koncentrace, průměrné roční koncentrace a příspěvek provozu SC a hotelu k průměrné roční koncentraci NOx [µg/m3] rok
2010 bez SO
zdroj

referenční

bod č.

1

2

3

4

5

6

Σ Kmax

94,5

65,1

96,1

123,2

70,9

89,8

Kr

37,9

36,9

37,6

38,4

37,0

37,7

∆ Kr

0,26

0,15

0,15

0,18

0,09

0,27

Tabulka 7 - Max. krátkodobé součtové koncentrace, průměrné roční koncentrace a příspěvek provozu SC a hotelu k průměrné roční koncentraci NOx [µg/m3] rok
2010 s SO
zdroj

referenční

bod č.

1

2

3

4

5

6

Σ Kmax

42,2

26,6

41,1

51,1

28,9

36,7

Kr

36,5

35,9

36,1

36,5

35,8

36,3

∆ Kr

0,26

0,15

0,15

0,18

0,09

0,27

Četnost překračování imisního limitu IHd stoupne v roce 2005 u nejexponovanějšího referenčního bodu o cca 0,1 procentního bodu, tj. na hodnotu 3,0 %.

Tabulka 8 - Imisní limity
Zneč. Látka

IHr [ mg/m3 ]

IHd [ mg/m3 ]

IHk [ mg/m3 ]

NOx

80

100

200

CO

nestanoven

5000

10000

SO2

60

150

500

Koncentrace IHk a IHd nesmí být v průběhu roku překročena ve více než 5 % případů.
Znečištění ovzduší od plošných zdrojů bude vznikat i v průběhu výstavby areálu. Negativní
účinky při stavbě lze minimalizovat vhodnou organizací práce a péčí o vozidla, např. očišťováním
vozidel před výjezdem na zpevněné komunikace, očišťováním zpevněných komunikací, atd. Minimalizaci negativních dopadů provozu (hlavně prach z povrchového parkoviště na střeše) bude nutno omezovat ošetřování parkové plochy a jejím včasným čištěním.
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VODY

Odpadní vody budou z areálu odváděny do stávající jednotné kanalizace DN 1000 v ul.
Voskovcově západně od areálu. Počítá se pouze s produkcí splaškových odpadních vod a dešťových vod.

Splaškové odpadní vody
Bude se jednat převážně o běžné splaškové vody doplněné o odpadní vody z kuchyňských
provozů, které musí být vyústěny do lapačů tuků, ve kterých bude sníženo znečištění neemulgovanými a emulgovanými tuky na hodnotu předepsanou kanalizačním řádem města Prahy. Bilance
vypouštěných odpadních vod odpovídá potřebě pitné vody.

Tabulka 9 – Produkce splaškových odpadních vod
spotřebitel množství jednotka

jednotková spotřeba
( l/os den)

bazén
522 m3
sportovci
500 osob
hotel
76 lůžek
průměrné denní množství splašků - Qp =
maximální denní množství splašků (kd=1,5) - Qdmax =
maximální hodinové množství splašků (kh=6,4) - Qhmax
počet EO =
roční produkce splašků - Qr
roční produkce BSK5 roční produkce NL roční produkce CHSK -

celková spotřeba
( l / den )

10 %
60,00
1200,00

(l/hod) =
1156
43 870,2
15 793,3
16 085,7
35 096,2

52 200,00
30 000,00
91 200,00
173 400,00
260 100,00
83 232,00
EO
m3/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

Dešťové odpadní vody
Dešťové vody budou odváděny ze střech, příjezdové komunikace a vnitřních pojížděných
ploch (dle předběžného sdělení budou tyto komunikace ze zámkové dlažby), parkovišť pro osobní
automobily (zde se doporučuje přednostně použít zatravňovací umělohmotné materiály) a zelených
ploch.

Tabulka 10 – Produkce dešťových odpadních vod
Druh povrchu

Střechy
Komunikace a manipulační plochy
Parkoviště osobních aut
Zelené plochy
Celkem areál včetně IZ

Plocha (ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

0,2977
0,3107
0,1188
0,6321
1,3592

0,900
0,700
0,300
0,050

0,268
0,217
0,036
0,032
0,553

42,87
34,79
5,70
5,06
88,42

Pozn. Množství srážek 510 mm/rok, intenzita deště 160 l/s
_______________________________________________________________________________________

odtok
(m3/rok)

1 366,44
1 109,02
181,69
161,19
2 818,34
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3

Zvýšení odtoku z prostoru areálu oproti stávajícímu stavu bude o 2 125,15 m /rok.

B.III.3. O D P AD Y
Nakládání s odpady v podmínkách ČR je s účinností od 1.1.2002 nově upraveno zákonem
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, který nahrazuje dosavadní zákon
č.125/1997 Sb., o odpadech.
Odpady lze rozdělit podle období vzniku na dočasné, vznikající při vlastní výstavbě areálu,
trvalé, které budou v areálu produkovány při jeho provozu a odpady vznikající při případné likvidaci
navrhovaného areálu.
Problematika odpadů nebyla v rozpracovaných projektových materiálech ještě vyřešena.
Proto je následující část zpracována spíše podmínečným způsobem.

Odpady vznikající při výstavbě areálu
V počáteční fázi výstavby bude nutno odstranit stávající náletové akáty a zeminu v prostoru
3

navrhovaných objektů. Celkem lze kalkulovat s cca 9 000 m odtěžené zeminy. Protože se bude
jednat o navážky realizované při výstavbě komunikace K Barrandovu a výstavbě sídliště nelze vyloučit v navážkách i výskyt staveništního odpadu, který by svým charakterem mohl spadat do kategorie N. Obecně se navrhuje zajistit přednostně likvidaci odpadu recyklací, případně nabídnutím
zeminy k využití MČ Praha.

Tabulka 11 - Tabulka vznikajících druhů odpadů při výstavbě.
Katalogové
číslo
(nový Katalog)
17 01 01

Kategorie

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. výrobků
Dřevo

17 01 07

O

17 02 01

O

Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Zemina a kamení
Vytěžená hlušina
Asfaltové směsi obsahující dehet
Kabely obsahující ropné látky,
uhelný dehet
Kabely ostatní
Izolační materiály, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály ostatní
Směsné stavební a demoliční odpady ostatní

17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 05 04
17 05 06
17 03 01
17 04 10

O
O
O
O
O
N
N

spalovna nebo
skládka
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
skládka
skládka NO
skládka NO

17 04 11
17 06 03

O
N

recyklace
skládka NO

17 06 04
17 09 04

O
O

skládka
skládka

Název odpadu
Beton (železobeton)

O

Způsob nakládání
s odpadem
recyklace nebo
skládka
skládka
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Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad
(odpad podobný komunálnímu)

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 10

O
O
O
O

15 02 02

N

20 03 01

O
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recyklace
recyklace
spalovna
spalovna NO
nebo skládka
NO
spalovna NO
spalovna KO
nebo skládka

Pro likvidaci výše uvedených druhů vznikajících odpadů platí povinnost daná vyhláškou č.
1/94 Sb. hl.m. Prahy
V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi nebo v jeho okolí. Papírový
odpad bude odvážen do sběrných surovin, odpady řeziva budou odváženy a nabízeny jako palivo.

Odpady vznikající při provozu areálu
Rozhodující podíl na provozních odpadech bude mít směsný komunální odpad a odpad
z restaurací. Z poskytnutých podkladů nebylo zřejmé umístění samostatného prostoru pro odpady.
Problematiku odpadů je nutno řešit v příslušných stupních PD. Odpady budou přednostně tříděny,
odděleně shromažďovány a odváženy specializovanými firmami k druhotnému využití nebo
k likvidaci.

Odpady vznikající při likvidaci areálu
Druhy odpadů budou poplatné skutečnému rozsahu případných změn v areálu (pokud by
došlo případně pouze k částečné likvidaci některého objektu). V každém případě půjde o druhy
odpadů, které se budou vyskytovat v průběhu navrhované výstavby. Nežádoucí vznik dalších druhů
odpadů, zvláště odpadů kategorie nebezpečné, bude automaticky kontrolováno při povolování případných nových aktivit.

B.III.4. H L U K
Zdrojem hluku vlivem provozu areálu bude hlavně automobilová doprava spojená
s provozem areálu a parkoviště. Odvětrání a další případné zdroje hluku umístěné na objektu musí
být použity takových parametrů, aby nedocházelo k dalšímu zatěžování okolí hlukem a provoz těchto zařízení nezpůsobil překračování hygienických limitů.
Imisní hlukové poměry v lokalitě budou také ovlivněny v období výstavby areálu. Výstavba
se nejvíce projeví při realizace výkopových prací, kdy bude docházet k odvozu přebytečné zeminy.
Vzhledem k blízkosti školy a obytného objektu bude nutno zpracovat pro období výstavby režim
používání staveništní techniky, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů. Výstavbu bude
nutno realizovat převážně v denní době (v noční době přicházejí v úvahu pouze dokončovací práce
_______________________________________________________________________________________
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uvnitř již vybudovaných objektů, jejichž emise hluku nemůže způsobit překročení limitů). Vzhledem
k rozsahu předpokládané staveništní dopravy bude možno organizačními, popř. technickými opatřeními zajistit plnění hygienických limitů u chráněných objektů.

B.III.5. D O P L Ň U J Í C Í

Ú D AJ E

Navrhovaný záměr využívá poměrně jednoznačně vymezený prostor stávajícími komunikacemi a sportovišti. Vzhledem k výšce navrhovaného objektu a jeho rozsahu se záměr neprojeví
žádnými významnými zásahy do krajiny ani realizací významných terénních úprav.
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C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚ JŠÍCH
ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.1. A . S TÁV AJ Í C Í

V Y U Ž I TÍ Ú Z E M Í

Areál je navrhován do prostoru jednoznačně vymezeného komunikacemi K Barrandovu a
Vocelkovou na jižní a západní straně, ulicí Wassermanovou s panelovým objektem a areálem školy
na severní straně a sportovním areálem na východním straně.

Obrázek 6 – Pohled na jižní stranu (pás IZ) ze středu vlevo východním směrem,
vpravo západním směrem (lokalita je nyní využívána i pro sklad hnoje)

Jižní a střední část lokality je porostlá náletovými mladými akáty, pouze v proláklině (která
nebyla zasypána navážkami) jsou starší akáty. Severní část je zatravněna s několika skupinkami
keřů. Podél východní strany podél cesty mezi sportovním areálem byla (cca před 15 lety) provedena výsadba mladá alej javoru klenu.
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Obrázek 7 – Pohled z severozápadní strany z ul. Voskovcova. na parkoviště ze západního konce směrem k východu

Pozn. Vpravo je příjezdová ulice od ul. K Barrandovu, vlevo budova školy

Obrázek 8 – Pohled od jihovýchodu

Pozn. Vpravo jsou tenisové kurty, uprostřed cesta ke škole od ul. K Barrandovu, vlevo prostor navrhovaného
areálu.

C.1. B . R E L ATI V N Í

Z AS TO U P E N Í , K V AL I TA A S C H O P N O S T

R E G E N E R AC E P Ř Í R O D N Í C H Z R O J Ů
Plocha, která je určena pro výstavbu garážového domu, leží na okraji městské zástavby
„sídlištního“ typu a je využívána jako parkoviště pro obytné domy, se kterými sousedí na jižní straně.
Plocha ztratila svůj původní přírodní charakter při realizaci navážek. Trnovník akát (Robinia
pseudo-acacia L.), kterým je celá střední a jižní část porostlá, je introdukovaný, původně severoamerický strom, který byl na počátku minulého století pro svojí nenáročnost na stanoviště hojně vysazován okolí Prahy. Převážnou likvidaci tohoto porostu lze spíše přivítat, stejně jako odstraněn
alespoň části navážek při zemních pracech.
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Obrázek 9 – Letecký snímek zájmové lokality

C.I. C . S C H O P N O S T

P Ř Í R O D N Í H O P R O S TŘ E D Í S N ÁŠ E T Z ÁTĚ Ž E

Původní přírodní prostředí je v lokalitě zcela změněno. V ovlivnitelné vzdálenosti se nenacházejí významné lokality ve smyslu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ani ÚSES, zároveň
nemá lokalita žádný historický, kulturní či archeologický význam, který by mohl být navrhovaným
záměrem ohrožen či by mohlo dojít k jeho negativnímu ovlivnění. Okolní prostor je dle ÚPn HMP
určen k zástavbě převážně obytného charakteru, takže by mělo dojít ke kompletní změně okolního
prostředí.
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C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Ovzduší
V posuzovaném území při nadmořské výšce 345 m.n.m. a plochém terénu, lze očekávat
dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,6 m/s. Z údajů
celkové větrné růžice vyplývá, že nejčetnější proudění v území jsou větry směru JZ následované
směry SZ a Z. Naproti tomu nejméně četné jsou větry ze směru SV. Orografie terénu umožňuje
dobré provětrání dané oblasti, avšak s přísunem znečištěného vzduchu z provozu na komunikaci
K Barrandovu.
Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo v rámci pražského regionu
s dobrými rozptylovými podmínkami. V globálním popisu znečištění ovzduší Prahy je tato lokalita v
pásmu mírného znečištění (kromě míst v blízkosti ul. K Barrandovu), charakterizovaném průměrný3

3

3

mi koncentracemi SO2 25 mg/m , NOx 35 mg/m a prašného aerosolu 35 mg/m . To jsou všechno
hodnoty pod přípustnými limity průměrných ročních koncentrací IHr.
Porovnání těchto hodnot ukazuje následující tabulka:

Tabulka 1 - Průměrné roční koncentrace škodlivin v daném území – porovnání s
limity
Škodlivina

Kr [ mg/m3 ]

IHr [ mg/m3 ]

NOx

35

80

SO2

25

60

prach

35

60

Kr

…

průměrná roční koncentrace znečišťující látky

IHr

…

imisní limit průměrné roční koncentrace znečišťující látky

Četnost překračování imisního limitu IHd pro NOx v této lokalitě se bude pohybovat okolo
2,9 %. V blízkosti komunikace K Barrandovu jsou koncentrace znečišťujících látek (zejména oxidů
dusíku) vyšší. Po propočtu příspěvku ul. K Barrandovu jsou uvedeny v této studii v tabulkách celkového znečištění u jednotlivých referenčních bodů.
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Hluk
Na řešeném území a v jeho nejbližším okolí se v současné době nevyskytují žádné významné stacionární zdroje hluku. Stacionárním zdrojem hluku z areálu nebylo možno vyhodnotit,
protože nebyly ještě specifikovány. Vzhledem k účelu, ke kterému budou použity (odvětrání garáží,
bazénu, apod.) je pouze technickým problémem zajistit, aby neovlivňovaly hlukem stávající chráněné objekty.
Nezasahuje sem hluk z leteckého provozu.
Dominantním zdrojem hluku v řešeném území je nesporně automobilová doprava.
V hodnocené lokalitě se nejvíce projevuje provoz na ulici K Barrandovu.
Podrobné hodnocení hluku je uvedeno v příloze tohoto Oznámení – Hlukové posouzení.
Zde se proto uvádí jen stručný souhrn stávajícího stavu.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v době denní se za stávajícího stavu pohybují u nejbližších chráněných objektů mezi 50 až 59,7 dB. V době noční za stávajícího stavu se ekvivalentní
hladiny akustického tlaku pohybují mezi 43,0 až 51,0 dB . K překračování nejvyšší přípustné hladiny
hluku pro dobu denní (60 dB) i noční (50 dB) dobu v lokalitě místně dochází hlavně ve vyšších patrech objektů, kde se rozhodujícím způsobem projevuje provoz na ulici K Barrandovu.

Fauna a flóra
Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem
Posuzovaný biotop leží mezi okrajem městské zástavby „sídlištního“ typu a rychlostní komunikací (Barrandovskou radiálou). Přírodní podmínky lokality jsou zcela změněné a prakticky celé
posuzované území tvoří až 10 m mocná navážka výkopových zemin, jen ve střední části je hluboká
sníženina dosahující patrně původní rostlý terén. Antropogenním půdním poměrům také odpovídá
vegetace, která se zde nachází. Jedná se o monokulturu trnovníku akátu (Robinia pseudo-acacia) a
velmi chudý travobylinný podrost složený jen z těch nejodolnějších ruderálních druhů.

Fauna řešené lokality
Fauna posuzované lokality nebyla detailně studována, avšak velmi intenzivní automobilový
provoz v bezprostředním sousedství (rychlostní komunikace, konečná autobusu č. 126, garáže a
parkování obyvatel okolních domů), stejně tak, jako provoz sousedního sportoviště a antropogenní
tlak z přilehlého sídliště prakticky vylučují trvalou existenci významnějších živočišných druhů. Akátina s druhově chudým podrostem také nenabízí většině živočišných druhů žádnou významnější potravní příležitost. Vlivem nepříznivých stanovištních podmínek je mimořádně nízká nejen druhová
diversita, ale také populační hustota druhů, které zde mohou přežívat a vždy se bude jednat jen o
běžné, nenáročné synantropní druhy.
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Celkově lze biotop charakterizovat jako antropicky zcela přeměněný s prakticky nulovou
ekologickou hodnotou.

Flora řešené lokality
Flora posuzované lokality je tvořena téměř čistým porostem trnovníku akátu (Robinia pseudo-acacia) a podrost tvoří nejodolnější druhy svazu Chelidoni-Robinion. Jen podle okrajové pěšiny
je vysazena mladá (cca 15 let stará) alej javoru klenu. Trnovník akát (Robinia pseudo-acacia L.) je
introdukovaný, původně severoamerický strom, který byl na počátku minulého století pro svojí nenáročnost na stanoviště hojně vysazován okolí Prahy (tzv. akátová mánie). Svými kořenovými výměšky, opadem listů a obohacováním půdy dusíkem (bobovitá rostlina) velmi účinně ničí původní xerofytní a termofilní rostlinná společenstva. Vzhledem k těmto vlastnostem a také proto, že se velmi
snadno šíří jak semeny, tak také snadno vyhání kořenové výmladky, je v současné době považován
za nebezpečný invazní druh.

Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se
vztahovala ochrana podle § 48 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž se v tomto
území nevyskytuje žádný památný strom (§ 46 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody).

Územní systém ekologické stability a chráněná území
Do sledovaného území nezasahuje žádný skladebný prvek nadregionálního, regionálního,
ani místního územního systému ekologické stability.
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území (ve smyslu § 14 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy
ani významného krajinného prvku (§13 a § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.)

Krajina, krajinný ráz
Pojetí krajinného rázu
Zákon 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 12: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování 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."
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Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy v našich středoevropských podmínkách výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních podmínkách.
Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří
obraz dané krajiny.

Obrázek 10 – Stávající krajina okolo areálu

Pozn. Prakticky všechny dnes zemědělské plochy mezi zástavbou Slivence a zástavbou okolo areálu mají být
dle ÚPn HMP zastavěny.

Určení typu krajinného rázu a jeho prostorové vymezení
Popis a vyhodnocení přírodních podmínek území a jeho typických ekosystémových režimů.
Zájmové území se rozkládá v jihozápadní části Prahy v území zastavěném v poslední čtvrtině minulého století „sídlištní panelovou“ zástavbou. Z hlediska širších pohledových expozic je zřejmé, že řešené území s vnitřním, historickým prostorem Prahy pohledově nesouvisí, ale je součástí
novodobé, či dokonce soudobé zástavby.
Klimaticky leží dle Quitta zájmové území v oblasti teplé T 2, průměrná teplota vzduchu je
8,2°C, roční srážkový úhrn se pohybuje kolem 510 mm.
Zájmové území je sevřeno mezi těleso rychlostní komunikace doprovázené betonovými protihlukovými stěnami, benzínovou pumpu a okraj až osmipodlažní sídlištní zástavby. V důsledku výstavby obytných objektů i objektů občanské vybavenosti a rychlostní komunikace, zde došlo k úplné
likvidaci všech přírodních a přírodě blízkých biotopů včetně likvidace původních půdních profilů.
Terénní úpravy a navážky zcela změnily i nezastavěné plochy, které jsou většinou překryty výkopovým materiálem.
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Popis a vyhodnocení krajinotvorných způsobů využívání území
Zemědělství a lesnictví
Rozsáhlá výstavba v okolí již zcela setřela původní vlivy zemědělství a lesnictví na formování krajiny zájmového území.

Sídelní funkce
Druhá polovina minulého století využila relativně příznivé podmínky pro zástavbu pro další
expanzi obytné zástavby hl. m. Prahy. Intenzivní výstavba v okolí, která vlastně probíhá až dosud,
zcela změnila ráz zdejšího prostředí včetně širšího okolí. Prakticky veškeré stopy formování krajiny,
které se až do té doby uplatňovaly, při tom byly setřeny.

Doprava
Vedle výstavby nových rozsáhlých obytných souborů ovlivnila zásadním způsobem zájmové
území také doprava, především zbudování přilehlé rychlostní komunikace s jejími protihlukovými
valy, zářezy a betonovými protihlukovými stěnami.

Charakteristika daného krajinného rázu.
Od pohledových hran, které zde vznikají, je zájmové území dostatečně izolováno jednak
prostorově a dále pak také okolní zástavbou, takže jeho výrazné uplatnění v dálkových pohledech je
vyloučené. Naopak lze předpokládat, že členitější a nižší stavba vhodně ukončí „betonovou hradbu“
vícepodlační panelové zástavby.
S výjimkou některých novějších objektů má veškerá okolní zástavba charakter typické „sídlištní panelové“ zástavby.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C H AR AK TE R I S TI K Y

M O Ž N Ý C H V L I V Ů A O D H AD J E J I C H

V Ý Z N AM N O S TI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Negativní vlivy se nejvíce projeví v období výstavby areálu, kdy bude docházet k určitému
dočasnému omezování dopravy staveništním provozem v ulici Voskovcově a ovlivňování obyvatel
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 na akci Sportovní centrum Barrandov – mimoškolní zařízení pro děti a mládež

32

staveništní dopravou a vlastní výstavbou. Vlastní provoz areálu se může z pohledu vlivu negativních
dopadů na obyvatele projevovat pouze v nejbližším okolí objektu u obytného objektu č.p.921 a u
školy. Kladně se provoz areálu projeví nabídkou plaveckých a sportovních možností v širokém okolí,
kde je navíc předpoklad významného zvýšení počtu obyvatel. Celkově lze negativní dopady na obyvatele hodnotit jako mírné a nevýznamné a kladný dopad vlivem nabídky plaveckého a sportovního
areálu pro okolí jako významný.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Předložený rozbor dokládá, že provoz sportovního centra s hotelem v Praze 5 – Barrandovu u ulice Wassermannovy, nezpůsobí překračování imisních limitů škodlivin ve svém okolí.
K překračování nedojde ani v součtu s pozadím. Kvalita ovzduší v posuzovaném místě je ovlivněna
výrazně provozem na ulici K Barrandovu. Ve výhledu, charakterizovaném r. 2010, dojde v oblasti ku
zlepšení kvality ovzduší a to i v případě, že nebude realizován ještě střední okruh. To je dáno zlepšením emisních vlastností vozidel, ale také tím, že v tomto místě se dle údajů ÚDI (i přes celkový
nárůst dopravního zatížení) zmenší intenzita těžké nákladní dopravy. V případě, že bude SO realizován, bude zlepšení kvality ovzduší výrazné. Emisní a imisní příspěvky sportovního centra při jeho
uvedení do provozu oproti příspěvkům ul. K Barrandovu budou velmi malé (max. cca 3 %) a na
výsledné imisní situaci se téměř neprojeví.
Klima v lokalitě navrhovaný záměr neovlivní.

D.I.3. Vlivy na hluk
Realizované výpočty hodnocení hluku
Podrobně je tato problematika zpracována v příloze H.4 „Hlukové posouzení“.
Výpočet byl proveden pro účely tohoto oznámení a vycházel z dostupných podkladů o navrhovaném areálu. Vyhodnocen byl hluk v 9-ti bodech u okolní chráněné zástavby a v prostoru hřiště.
Schematicky jsou body znázorněny na následujícím obrázku.
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Obrázek 11 – Výpočtový model s označením objektů a výpočtových bodů
Body výpočtu

Čp.927-933

Wassermannova

Voskovcova

Garážové domy

Čp. 934-937

Barrandovské terasy
– nová zástavba

Javořická
Čp.938

Obslužná
komunikace

škola
Čp.920-924

ČSPH OMW
Zástavba rodinných
domků v zahradách

Školní hřiště

K Barrandovu

Bazén, squash,
hotel
parkoviště

K remízku

V následujících tabulkách jsou uvedeny celkové výsledky hodnocení velikosti hluku
v jednotlivých referenčních bodech.

Tabulka 12 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku (dB) - stávající stav
Stávající stav

Bod
výp.

Popis bodu

1

Obytný panelový dům 6 np., čp.921 v posledním
podlaží a v parteru

2

Budova školy, 6 np. navazující na obytnou zástavbu, v posledním podlaží
Obytný panelový dům 6 np., čp.929 v posledním
podlaží
Obytný panelový dům 6 np., čp.923 v posledním
podlaží a v parteru
Školní hřiště – tenisové kurty, 2 m nad terénem
školní hřiště – atletický stadion, 2 m nad terénem
Nová zástavba – hranice areálu, 2 m nad terénem
Obytný panelový dům, 11.np. – poslední podlaží
Obytný panelový dům, 11.np. – poslední podlaží

3
4
5
6
7
8
9

den

noc

Se sportovním
areálem
den
noc

52,4
59,4
57,3

43,2
51,0
49,5

53,0
59,7
57,7

43,2
51,0
49,9

58,3

49,8

58,7

49,9

55,4

47,1

55,6

47,1

59,2
54,3
48,8
56,6
62,0

51,4
46,4
39,9
47,5
51,5

59,2
51,0
49,3
56,7
62,1

51,4
43,0
39,9
47,5
51,5
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Vysvětlivky: Tučně jsou vytištěny hodnoty vyšší než nejvyšší přípustná hladina hluku
Výhledový stav je vyhodnocen pro dvě varianty. Se zprovozněním silničního okruhu kolem
Prahy (viz ÚPn HMP) v úseku Slivenec – Písnice a bez jeho zprovoznění. Ve výhledové stavu je
rovněž započten provoz z vybudovaných (dnes plánovaných dle ÚPn HMP) zástaveb v okolí severně od ulice K Barrandovu.

Tabulka 13 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku (dB) - výhledový stav 2010
Bez SO úsek Slivenec - Písnice
Se SO úsek Slivenec - Písnice
Bez areálu
Se sportovním areá- Bez areálu
Se sportovním
lem
areálem
den
noc
den
noc
den
noc
den
noc
44,3
44,5
1
55,5
45,3
55,7
45,5
55,3
55,6
61,2
52,1
61,3
52,2
50,0
60,3
50,2
60,0
50,2
2
57,5
49,8
57,9
54,1
46,3
54,5
46,7
60,1
50,9
60,6
51,3
3
59,2
49,0
59,8
49,5
46,1
4
57,2
48,2
57,4
48,2
56,1
56,2
46,2
51,4
51,4
47,4
5
58,9
58,9
54,8
47,4
54,7
6
54,5
46,7
51,2
43,2
51,4
43,3
48,4
39,7
7
51,4
41,6
51,8
41,9
50,9
40,3
51,4
40,7
61,2
50,2
61,2
50,2
61,3
49,5
61,3
8
49,6
68,6
56,5
68,6
56,5
69,2
56,8
69,2
56,8
9
Vysvětlivky: Tučně jsou vytištěny hodnoty vyšší než nejvyšší přípustná hladina hluku
Bod výp.

Vyhodnocení vlivu na hluk
Z porovnání výsledků výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku v jednotlivých bodech
za stávajícího stavu a po realizaci sportovního centra dojde k mírnému nárůstu hlučnosti pouze u
č.p.921, který sousedí s příjezdovou komunikací do parkoviště centra. Nárůst se pohybuje do 1 dB.
Tento stav ale nastane pouze v případě, že přístup do areálu bude z ulice K Barrandovu a nebude
umožněn přístup přes sídliště (severní vjezd).
V ostatních místech se vliv provozu sportovního areálu prakticky neprojeví.
Hluk v lokalitě se blíží svým hygienickým limitům, příspěvek od navrhovaného záměru je
velmi malý a není příčinou překročení limitů. Při výstavbě lze při vhodné organizaci práce a při používání vhodných strojů zajistit dodržování hygienických požadavků. Z pohledu tohoto vlivu lze označit realizaci záměru za možnou.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Hladinu podzemní vody lze očekávat cca 4,5 m pod terénem. Založení základů objektů nebylo definitivně rozhodnuto. Protože základové poměry jsou hodnoceny jako složité (terén výstavby
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byl vytvořen navážkami mocnosti 1-3 m při výstavbě ulice K Barrandovu a sídliště). Při založení
objektů na pilotách dojde k zásahu do hladiny podzemní vody, při plošném založení se lze hladině
podzemní vody vyhnout. V ovlivnitelné vzdálenosti se nevyskytují žádné zdroje podzemní vody, a
tak malý lokální zásah do její hladiny nemůže mít negativní dopady. Ze stejného důvodu nedojde
k negativním dopadů ani vlivem zvýšení odtoku dešťových vod z lokality.
Vliv navrhovaného areálu na podzemní vody lze proto hodnotit jako nevýznamný.

Povrchová voda
Dešťové vody budou z areálu odváděny do kanalizace. Podmínky pro její vypouštění dají
PVS a.s. při zpracovávání projektové dokumentace. Z pohledu vlivu na životní prostředí (při hodnocení navrhovaného areálu) není významné, zde bude nutno zajistit v areálu retenci dešťových vod či
nikoliv. Celkové odváděné množství je tak malé, že nemůže zásadném způsobem ovlivnit kanalizační systém ani recipient.
Proto lze hodnotit vliv na povrchové vody jako nevýznamný.

D.I.5. Vlivy na půdu
K největším zásahům dojde při výstavbě základů objektů. Velikost základů je tak malá, že
z hlediska životního prostředí je tento zásah zcela nevýznamný. Spíše lze kladně hodnotit, že dojde
k odstranění části navážek, ve kterých jsou i zbytku staveništního materiálu.
K žádným jiným negativním dopadům na půdu nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí ani žádné přírodní zdroje nebudou realizací a provozem záměru ovlivněny.

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Realizací záměru nedojde a ani se nepředpokládá vyhubení žádných významných živočišných nebo rostlinných druhů. Vzhledem k silnému současnému antropogennímu ovlivnění lokality a
praktické absenci přírodních, nebo přírodě blízkých biotopů, nemůže k žádnému ovlivnění takových
biotopů dojít. Vykácení náletových akátů lze považovat spíše za vhodnou činnost než negativní
dopad. Následné sadové úpravy je nutno v návrhu projednat s OŽP HMP.
Vzhledem k úrovni dostupných podkladů byl proveden pouze orientační výpočet zeleně, ze
kterého lze usoudit, že celková plocha zeleně v areálu by se měla blížit k hodnotě 40 %. Do této
hodnoty není započten prostor, který je v ÚPn HMP vyhrazen izolační zeleni. Pro plochu VVO není
v ÚPn HMP určen minimální podíl zeleně.
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U investičních aktivit podobného charakteru a velikosti je možno vlivy na terestrické ekosystémy rozdělit do dvou kategorií, a to takto:
- vlivy na ekosystémy působící při realizaci investiční akce
- vlivy na ekosystémy působící při provozování investice
Při realizaci záměru, zejména při realizaci nových budov a parkovišť, ale i při závěrečných
vegetačních úpravách, bude odstraněna stávající ruderální fytocenóza a nahrazena novou umělou
fytocenózou. Vzhledem k tomu, že ani současná fytocenóza neodpovídá původnímu přírodnímu
stavu, ale jedná se o antropogenně podmíněný porost trnovníku akátu a na něj vázaný ruderální
podrost, nelze zničení stávající fytocenózy a její umělou přeměnu chápat negativně. Míra případného pozitivního přínosu přeměn bude tedy záležet na způsobu provedení zemních prací a vegetačních úprav. Při kvalitní a rychlé práci při které nebude dán na mezideponiích prostor pro vývoj
plevelných druhů a při kvalitně provedených vegetačních úpravách s úpravou stanovištních podmínek a s výsadbou stanovištně odpovídajících, převážně domácích druhů, může dojít i k výraznému
zlepšení. Při použití nevhodného sortimentu a nekvalitní práci nemusí mít tato přeměna výrazný
pozitivní dopad.

Obrázek 12 – Pohled z ul. Voskovcové na proláklinu s porostem akátů

Při provozování investice bude na ekosystém působit jak vlastní provoz, to znamená pohyb
zaměstnanců a návštěvníků a automobilový provoz, tak práce spojené s údržbou areálu, to znamená úklidové práce a péče o zelené plochy. V současném ekosystému se téměř nevyskytují žádní
savci (možný je pouze výskyt hlodavců, výjimečně ježka) a chudá je rovněž avifauna. V nově upravených plochách zeleně je pravděpodobné usídlení některých běžných pěvců a drobných savců
(plch, veverka), vázaných na porosty dřevin a parkové plochy. Tyto druhy jsou na člověka zvyklé a
pohyb lidí a automobilů mohou poměrně dobře snášet. Klíčový vliv na osídlení a vývoj ekosystému
bude tedy mít způsob a kvalita údržby zelených ploch. Tato údržba by se měla obejít pokud možno
bez používání pesticidů a důležitá bude i správná výchova porostů dřevin.
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Na posuzované lokalitě se žádný vodní ekosystémem nenachází tudíž nemůže dojít k jeho
negativnímu ovlivnění.
Celkově lze konstatovat, že k negativnímu ohrožení stávajících rostlin a živočichů nedojde a
je pouze na vhodném přístupu k návrhu zeleně a následného provozu areálu, zda nový stav povede
k určitému zlepšení stávajícího stavu či nikoliv. Z pohledu výstavby areálu lze tento vliv označit za
nevýznamný.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Jak vyplývá z provedených hodnocení, území bylo v minulosti zcela přeměněno „sídlištní“
zástavbou s podprůměrnou krajinářskou hodnotou. Krajinný ráz je utvářen rozsáhlou zástavbou
panelových obytných domů, rozsáhlým komplexem školy a do značné míry je také ovlivněn rychlostní komunikací. Uvažovaná investice se dotýká plochy, která byla již prakticky zničena dříve mohutnými navážkami výkopového materiálu. členitější řešení uvažované stavby oživí jednotvárný
charakter staršího přilehlého sídliště a nové parkové úpravy v okolí uvažované stavby nahradí stávající ruderalizované plochy.
Uvažovaná investice tedy nemůže krajinný ráz nijak ohrozit.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Při výstavbě k žádným demolicím objektů nedojde (nepočítáme-li likvidaci stávající buňky
ostrahy parkoviště). Realizace záměru neovlivní žádné kulturní památky ani geologická a paleontologická naleziště.
Nejblíže k obytným objektům bude severní strana ubytovacího objektu a to ve vzdálenosti
cca 85 m. Vlastní objekt

bazénu bude ve vzdálenosti cca 115 m.

Zhoršení oslunění objektů

s následným nedodržením hygienických požadavků proto nehrozí. Nedojde ani k zásadní výrazné
změně v horizontu oproti stávajícímu stavu, protože střechy objektů budou cca o 4-6 metrů výše
než jsou dnes koruny stromů.

Obrázek 13 – Pohled ze severozápadu z příjezdové komunikace ke škole

Pozn. Vlevo je vidět objekt školy a vpravo stávající horizont tvořený korunami stromů.
_______________________________________________________________________________________
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______________
Vlivy, kterými by mohl navrhovaný záměr negativně ovlivňovat životní prostředí v lokalitě
jsou popsány a vyhodnoceny v ostatních kapitolách této dokumentace, popř. podrobněji v přílohách.
Vzhledem k charakteru navrhované investice se žádné další vlivy biologického a ekologického charakteru nepředpokládají.

D.II. R O Z S AH

V L I V Ů V Z H L E D E M K Z AS AŽ E N É M U Ú Z E M Í A

P O P U L AC I
Výstavba areálu bude přímo ovlivňovat obyvatele panelového domu č.p.921 a provoz vedle
stojící školy. Při dodržení požadavku, aby staveništní doprava nesměla jezdit severně do ulice Voskovcova, nebude rozsah negativních vlivů významný. Provoz areálu se v lokalitě neprojeví žádným
významným negativním způsobem, ani nezpůsobí překračování kvantifikovatelných parametrů ŽP.
Negativní vlivy provozu se mohou projevit pouze v nejbližším (již uvedeném) okolí. Kladně by se
měl provoz areálu projevit nejen v celé lokalitě Slivence a Barrandova, ale i Hlubočep a ostatních
přilehlých částí Prahy. Na základě provedených hodnocení lze rozsah negativních vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci považovat za malý a nevýznamný, rozsah pozitivních vlivů významný a mnohem rozsáhlejší a to i s ohledem na plánovanou výstavbu dle ÚPn HMP a nedostatek
obdobných zařízení v celé Praze.

Obrázek 14 – Pohled z prostoru areálu severně na panelový objekt a školu v ul.
Wassermannově

D.III Ú D AJ E

O M O Ž N Ý C H N E P Ř Í Z N I V Ý C H V L I V E C H P Ř E S AH U J Í C Í C H

S TÁTN Í H R AN I C E
Záměr nemůže mít žádný vliv, který by přesáhl státní hranice.
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K P R E V E N C I , V Y L O U Č E N Í , S N Í Ž E N Í , P O P Ř Í P AD Ě

K O M P E N Z AC I N E P Ř Í Z N I V Ý C H V L I V Ů
Dále jsou uvedena pouze opatření, která by nemusela být automaticky ošetřena v rámci následujících stupňů projednávání projektové dokumentace, nebo která nebyla v rozpracovaném projektu pro rozhodnutí o umístění stavby dořešena.

Územně plánovací opatření
V projektu pro územní rozhodnutí je nutno přesně specifikovat rozsah areálu i s ohledem na
sousedící plochu izolační zeleně. Navrhovaný charakter zástavby převážně odpovídá specifikaci
v ÚPn HMP, proto je ale nutno celý záměr odsouhlasit s OÚR HMP a ostatními příslušnými orgány
města.

Technická opatření
Období přípravy a výstavby
a) Prověřit nezbytnost vjezdu do areálu z ulice Wassermannovy. Pokud bude dopravně nezbytné tento vjezd realizovat je nutno v dalším stupni zpracovat podrobnou hlukovou studii, která provoz tohoto vjezdu vyhodnotí. Pokud tento
vjezd nebude z dopravního hlediska nezbytný nedoporučuje se ho realizovat.
b) Navrhnout realizaci světelné křižovatky ulic K Barrandovu – Voskovcova a toto
opatření zrealizovat do započetí výstavby areálu
c) V počátku prací vybudovat staveništní příjezd do areálu z ulice Voskovcovy, aby
nebyla pro staveništní dopravu využívána ulice Wassermannova

d) Hlučné stroje, které by v okolním obytném území vyvolávaly nadlimitní hlučnost,
zabezpečit vhodnými kryty, akustickými zástěnami apod

e) Trasu staveništní dopravy vést mimo stávající sídliště, tzn. auta bude přijíždět a
odjíždět z areálu směrem do ulice K Barrandovu
f)

Hlučné práce důsledně omezit pouze na denní dobu,

g) Zamezit šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením, vhodnou manipulací se sypkými materiály
h) Nákladní dopravu omezit na denní dobu,
i)

Dbát na zabezpečení nákladu na autech tak, aby nedocházelo k úsypům materiálu během jízdy,

j)

Před výjezdem z areálu stavby vozidla očistit,

k) Přednostně

se

doporučuje

vybudovat

povrch

parkovacích

z umělohmotných (v případě nutnosti) zatravňovacích materiálů.
l)

Do 1.etapy výstavby zahrnout realizaci parkovišť pro invalidy
_______________________________________________________________________________________
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m) ve spolupráci s obvodním městským úřadem bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.
n) před zpracováním následujícího stupně PD provést podrobný dendrologický
průzkum lokality a navrhnout projekt sadových úprav ve spolupráci s OŽP HMP
o) výstavbu zelených ploch je nutno realizovat (včetně výsadby zeleně) v maximálním předstihu a v potřebné kvalitě, aby jejich působení po dokončení výstavby
jednotlivých fází (popř. již v průběhu stavebních prací) bylo aktivní a neprojevovalo se až několik let po dokončení výstavby.
p) Mezi povrchovým parkovištěm a ulicí Wassermannovou se doporučuje realizovat
co nejširší zelený pás s osázením stromy a velkými keři.

Období provozu
q) Dopravními opatřeními znemožnit odjezd z areálu směrem do sídliště (severně)
r)

Ošetřovat plochy parkoviště, aby nedocházelo k produkci emisí prachu z této
plochy.

s) Udržovat zelené plochy v dobrém stavu.

Ostatní požadavky jsou standardně řešeny při procesu povolování obdobných staveb a nejsou zde proto uváděny.
V rozpracované dokumentaci pro územní rozhodnutí se s žádnými kompenzačními opatřeními neuvažovalo, i když za určité kompenzační opatření lze označit realizaci světelné křižovatky
ulice K Barrandovu s ulicí Voskovcovou, která je v tomto oznámení doporučena.

D.V. C H AR AK TE R I S TI K A

N E D O S TATK Ů V E Z N AL O S TE C H A

N E U R Č I TO S TI , K TE R É S E V Y S K Y TL Y P Ř I S P E C I F I K AC I V L I V Ů
Rozsah zpracování tohoto oznámení byl zásadním způsobem ovlivněn skutečností, že
v době jeho dokončení teprve prakticky začínaly práce na zpracování projektu pro územní rozhodnutí a mnoho potřebných podkladů bylo nutno řešit v rámci zpracování oznámení, některé bylo nutno řešit pouze podmínečně, protože nebyly v rozpracovaném projektu určeny (např. napojení areálu
na kanalizaci či vodovod). Vždy se ale jednalo o problematiky, které automaticky řeší v rámci projektové dokumentace příslušné organizace, a zázemí technických sítí dává možnost bezproblematického uspokojení potřeb areálu. Při určení intenzit dopravy vyvolaných provozem areálu byla pro
účely zde provedených hodnocení použit nejpravděpodobnější kapacita parkoviště, jejíž překročení
se nepředpokládá a ani nedoporučuje. Úroveň podkladů ovlivnila i úroveň zde uvedených výkresových příloh, protože v době zpracování oznámení nebyly k dispozici definitivní situativní návrhy areálu. Rozsah navrhovaného záměru umožnil ověření některých údajů z archivních materiálů a po
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Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 na akci Sportovní centrum Barrandov – mimoškolní zařízení pro děti a mládež

41

potvrzení malé významnosti vlivu realizace a provozu záměru bylo od podrobnějšího prověřování
upuštěno.
V době zpracování tohoto oznámení neměl investor k dispozici písemné vyjádření o souladu
navrhovaného záměru s ÚPn HMP. V příloze H1 je proto uveden pouze komentář stávajícího zařazení lokality dle ÚPn HMP.
Pro období výstavby a provozu se nepředpokládá možnost vzniku dalších vlivů, které nejsou
v tomto Oznámení komentovány, a které by mohly významným způsobem ovlivnit životní prostředí
v lokalitě.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Navrhovaný záměr byl investorem předložen bez variant. Dispoziční návrh areálu ale nebyl
ještě zcela dokončen, proto lze očekávat drobné změny, které však mohou mít významný (spíše
kladný) vliv na životní prostředí (např. zrušení na výkresech uvedeného vjezdu do parkoviště z ulice
Wasermannovy). Dvě dispoziční řešení povrchového parkoviště nelze považovat za varianty využití
území či varianty zásadního technického významu. K řešení povrchového parkoviště lze obecně
doporučit realizaci co nejširšího zeleného pásu mezi parkovištěm a ulicí Wassermannovou nejlépe i
s osázením stromy a keři.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že provoz navrhovaného záměru nebude mít významné negativní vlivy na životní prostředí, v mnoha sledovaných vlivech se neprojeví
vůbec a nikde nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných vlivů na životní prostředí. Dodržení
opatření navržených v kapitole D.IV. zajistí minimalizaci dopadů realizace a provozu záměru na
životní prostředí. Výstavba navrhovaného areálu vhodně doplní deficit obdobných plaveckých areálů
nejen v blízkém okolí, ale v celé Praze.
Doporučuji proto s navrhovaným záměrem souhlasit bez dalšího posouzení záměru podle
§ 8-10 zákona č.100/2001 Sb.
--------------------------------------------------------------

Z ÁK L AD N Í

P O U Ž I TÉ P O D K L AD Y
1) Rozpracovaný projekt pro územní rozhodnutí hodnocené akce
2) Inženýrsko-geologický průzkum – CHEMCOMEX PRAHA a.s. (05/2002)
3) Zaměření území v digitální formě včetně ortomapy
4) Konzultace s investorem a projektantem areálu
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5) Zákon č.100/2001 Sb O posuzování vlivů na životní prostředí a příslušné zákony, vyhlášky a normy, které s tímto zákonem souvisí a které se zabývají jednotlivými složkami životního prostředí.
6) Vyhláška hlavního města Prahy č.26/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o
obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
7) Vyhláška hlavního města Prahy č.32/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o
závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
8) Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
9) Místní šetření a jednání se zástupci MHMP.
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V prostoru Barrandova, Slivence a dalších přilehlých lokalit není v provozu bazén, proto
chce MČ Praha 5 v rámci nápravy tohoto stavu vybudovat plavecký areál, který navrhuje umístit do
dnes již obytnými objekty zastavěné lokality, okolo které je dále dle ÚPn HMP plánována rozsáhlá
výstavby obytných objektů a souvisejících aktivit.
Celý areál je koncipován jako mimoškolní sportovní centrum vodních sportů doplněné
v druhé etapě o prostory pro squash a ubytovací prostory. V první etapě dojde k výstavbě krytého
bazénu 4*25 m s tobogány a dalšími vodními atrakcemi, saunou, soláriem, občerstvením a potřebným technickým zázemím. Součástí je i navrhované povrchové parkoviště, které dle poskytnutých
dispozičních výkresů obsahuje 95 alt. 112 (v návrhu je uvažováno alternativní zvětšení parkoviště, u
kterého nejsou dodnes vyřešeny majetkoprávní problémy) parkovacích míst a tři parkovací místa
pro autobusy.

Obrázek 15 –Dispoziční návrh areálu s propojením do ul. Wassermannové
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V 1.etapě se počítá s okamžitou kapacitou cca 180 osob v jednom cyklu a maximální denní
kapacitou ve špičkách do 700 osob za den. Při využití letní louky mezi objektem a protihlukovou
stěnou podél ulice K Barrandovu až 900 osob za den.
V druhé etapě bude vybudován objekt s fitnescentrem s pěti hřišti na squash, s ubytováním
kapacity 76 lůžek, restaurací s kapacitou 300 jídel a podzemním parkovištěm pro 38 osobních aut
na povrchu 4 stání pro imobily.
V 2.etapě se předpokládá průměrná hodinová kapacita cca 50 osob a denní ve špičkách až
500 osob. Ubytování a gastronomie je dimenzováno na spotřebu podle počtu lůžek (76) a jídel
(300).
Se zahájení stavby I.fáze se počítá 04/2003 a jejím dokončením 07/2004, II. fáze výstavby
by měla začít 02/2004 a měla by být ukončena 03/2005.
Hodnocení provedená v rámci tohoto oznámení prokázala, že provoz záměru nebude zdrojem významných negativních vlivů na životní prostředí, a nikde nepřispěje k překročení hygienických
limitů vlivů na životní prostředí. Výstavbu záměru lze organizovat tak, aby požadované limity ŽP byly
dodrženy. V kapitole D.IV. jsou navržena opatření, které by (v součinnosti s opatřeními automaticky
navrhovanými v procesu povolování takovýchto záměrů) měla zajistit minimalizaci negativních dopadů výstavby a provozu areálu a okolí.
Doporučuji proto, při dodržení podmínek uvedených v oznámení, s navrhovaným záměrem
souhlasit bez dalšího posouzení záměru podle § 8-10 zákona č.100/2001 Sb.

Praha 10.6. 2002
Ing. Richard Kuk
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H. PŘÍLOHY
H.1. SOULAD S ÚPN HMP
Navrhovaný areál má být dle ÚPn HMP umístěn do plochy VVO (jedná se o monofunkční
plochu). Jedná se o plochy sloužící pro umístění veřejného vybavení pro zajištění záchranné služby, činnosti hasičského sboru a dalšího veřejného vybavení nezařazeného do VVS, VVZ, VVM,
VVA.
Funkční využití: hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný
systém, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, hygienické stanice, krematoria a obřadní síně.
Služební byty, zařízení veřejného stravování (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Navrhovaný areál má mít jako hlavní funkci mimoškolní sportovní zařízení pro děti a mládež
doplněné o ubytovací kapacity což by bylo v souladu s uvedeným funkčním využitím. Na jižní straně
areálu za protihlukovou betonovou zdí je dle ÚPn HMP veden pruh izolační zeleně. Z poskytnutých
materiálů nelze jednoznačně rozhodnout, zda objekt bazénu do této plochy zasahuje či nikoliv (to by
bylo v rozporu s funkčním využitím této plochy).
V době zpracování tohoto oznámení neměl investor doklad o souladu s ÚPn HMP. O toto
vyjádření bude požádáno na základě předložení tohoto oznámení OÚR HMP.
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ÚVOD
V Praze 5 – Barrandovu, u křížení ulic k Barrandovu a Wassermannovy se
připravuje výstavba sportovního centra (SC) s bazénem. Výstavba bude rozdělena
do dvou etap. První etapa je bazén 25 m s atrakcemi, šatnami, energocentrem na
cílové kapacity a venkovní parkoviště s kapacitou 94 parkovacích míst a 3
parkovacími místy pro autobusy. Druhá etapa výstavby obsahuje fitnescentrum, 5x
squash, ubytování se 76 lůžky, gastronomii pro 300 jídel a podzemní garáže
s kapacitou 26 stání, na povrchu 4 stání pro imobily.
Objekty budou vytápěny z CZT.
Předkládaná studie řeší vliv areálu na znečištění ovzduší v okolí a přihlíží
přitom ku znečištění ovzduší pozadím.
Údaje o výstupech
V areálu nebude žádná výroba produkující specifické škodliviny do ovzduší.
Významným zdrojem znečištění bude pouze vyvolaná automobilová doprava. Z ní
budou škodliviny vznikat na příjezdových komunikacích, pojezdem v krytých garážích
a pojezdem po parkovišti. Vyvolanou dopravu areálu prodejny budou tvořit jak
zákazníci, tak zásobování. Vyvolanou dopravu do garáží a na parkoviště BD budou
tvořit pouze rezidenti.
Vytápění objektů areálu
znečištění ovzduší.

bude z CZT a tak nebude místním zdrojem

Uvedené zdroje lze charakterizovat takto:
a) bodové zdroje znečištění ovzduší
G1- větrání podzemních garáží hotelu
V garážích hotelu bude 26 parkovacích stání. Garáže budou pro ubytované a
využití garáží tak bude průběžné během celého dne, t.zn. bez nárazového
špičkového provozu. Četnost výměny na 1 garážové stání se uvažuje 2,5 x za den,
což představuje celkem 130 jízd na stání (příjezdy a odjezdy). Tato intenzita pohybů
představuje 13 pohybů ve špičkové hodině (10 % z denního obratu). Větrání garáží
bude nucené s odtahem nad střechu objektu. Střední dráha potřebná k zaparkování
v garážích činí 35 m. Po zaparkování a před vyjetím se uvažuje s chodem motoru na
volnoběh po dobu 20 sekund.
Za těchto předpokladů je celková sekundová emise v krytém parkovišti pro
složení vozidel časového horizontu r. 2005:
MgH05= 0,000282 [g/s]
a v roce 2010:
MgH10= 0,000249 [g/s]
(Výpočet předpokládá vliv katalyzátorů pouze u vozidel přijíždějících a jimi
vybavených).
3
Na odvětrání 1 stání se uvažuje množství větracího vzduchu 300 m /h.

b) plošné zdroje
3
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Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé
stavební práce a pod., v rámci provozu prodejního areálu nebudou žádné. Za plošný
zdroj škodlivin lze považovat pojezd vozidel na otevřeném parkovišti SC.
Parkoviště SC
Parkoviště bude mít 98 parkovacích stání. Bude sloužit pro návštěvníky a
počítá se 4,5 násobným obratem. Ve špičkové hodině se uvažuje s 10 % ním
obratem. Celkový počet jízd bude 882, ve špičkové hodině 88 vozidel/hod. Střední
dráha potřebná k zaparkování na parkovišti činí 80 m. Po zaparkování a před
vyjetím se uvažuje s chodem motoru na volnoběh po dobu 20 sekund.
Za těchto předpokladů je celková sekundová emise na otevřeném parkovišti
BD pro složení vozidel časového horizontu r. 2005:
Mp05= 0,00321 [g/s]
a v roce 2010:
Mp10= 0,002828 [g/s]
c) hlavní liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. Ta bude
do areálu
realizována z ulice K Barrandovu ulicí Wassermanovou. Tato
komunikace slouží pro obslužnou dopravu a proto zatížení běžnou dopravou na ní je
relativně malé. Intenzita dopravy ve špičkové hodině daná provozem SC a hotelu
bude 101 vozů/hod.
Hlavním stávajícím zdrojem znečištění je v dané oblasti pojezd vozidel na
ulici K Barrandovu. Tato komunikace (zejména v úseku Branický most – Lamačova)
je již nyní dopravně přetížená a zejména v tomto úseku (stoupání 6 %) má
mimořádně vysokou emisní vydatnost. To je také dáno vysokým zastoupením
těžkých nákladních vozidel. V blízkosti posuzované lokality již ulice K Barrandovu
nestoupá a je tedy dopravně propustnější. Kongesce proto nastávají až v úseku blíže
k centru města. Přesto tato komunikace zcela zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu
ovzduší v posuzované oblasti a proto je její příspěvek také hodnocen. Ve výhledu
charakterizovaném rokem 2010 prognóza intenzity dopravy na této komunikaci
závisí na tom, zda bude zprovozněn střední dopravní okruh. Proto ÚDI k r. 2010
uvádí pro tuto komunikaci dvoje intenzity dopravy. Proto je výhled v této studii
zpracován pro dvě varianty:
a) bez realizace SO
b) s realizací SO
Intenzity dopravy na ul. K Barrandovu jsou uvedeny v dokumentaci zjišťovacího
zřízení. Rok 2005 byl stanoven interpolací mezi údaji pro rok 2001 a rok 2010 bez
SO.

Tab. 1. Emisní a imisní hodnoty komunikací pro rok 2005
komunikace

délka

sklon

m.vyd.

vydatnost

4

x200 [m]

x100 [m]
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[m ]

[%]

[mg/s/km ]

[mg/s]

K Barrandov.

250

0,5

1744

436,0

95

335

příjezdová

250

2,5

16

4,0

--

--

příj. SC

250

2,5

27

6,8

--

--

Tab. 2a. Emisní a imisní hodnoty komunikací pro rok 2010 bez středního okruhu
komunikace

délka
[m ]

sklon
[%]

m.vyd.
[mg/s/km ]

vydatnost
[mg/s]

x200 [m]

x100 [m]

K Barrandov.

250

0,5

1105

276,2

41

146

příjezdová

250

2,5

10

2,5

--

--

příj. SC

250

2,5

17

4,3

--

--

Tab. 2b. Emisní a imisní hodnoty komunikací pro rok 2010 se středním okruhem
komunikace

délka
[m ]

sklon
[%]

m.vyd.
[mg/s/km ]

vydatnost
[mg/s]

x200 [m]

x100 [m]

K Barrandov.

250

0,5

451

112,8

8

29

příjezdová

250

2,5

10

2,5

--

--

příj. SC

250

2,5

17

4,3

--

--

POZNÁMKA: Kursivou jsou psány hodnoty týkající se stávající (okolní) dopravy
V tabulce značí:
m. vydatnost .........................měrná emisní vydatnost NOx
vydatnost ..............................emisní vydatnost NOx celého úseku
x200 ........................................vzdálenost od komunikace, ve které je koncentrace .
3
. .
NOx 200 µg/m , nebo nižší
.

x100 .......................................vzdálenost od komunikace, ve které je koncentrace .
3
NOx 100 µg/m , nebo nižší

Charakteristika území
Klimatické faktory a kvalita ovzduší
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V posuzovaném území při nadmořské výšce 345 m.n.m. a plochém terénu,
lze očekávat dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m
nad terénem 3,6 m/s. Z údajů celkové větrné růžice vyplývá, že nejčetnější proudění
v území jsou větry směru JZ následované směry SZ a Z. Naproti tomu nejméně
četné jsou větry ze směru SV. Orografie terénu umožňuje dobré provětrání dané
oblasti, avšak
s přísunem znečištěného vzduchu z provozu na komunikaci
K Barrandovu.
Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo v rámci
pražského regionu s dobrými rozptylovými podmínkami. V globálním popisu
znečištění ovzduší Prahy je tato lokalita v pásmu mírného znečištění (kromě míst
v blízkosti ul. K Barrandovu), charakterizovaném průměrnými koncentracemi SO2 25
3
3
3
mg/m , NOx 35 mg/m a prašného aerosolu 35 mg/m . To jsou všechno hodnoty pod
přípustnými limity průměrných ročních koncentrací IHr.
Porovnání těchto hodnot ukazuje následující tabulka:
Tab. 3. Průměrné roční koncentrace škodlivin v daném území – porovnání s limity
Škodlivina

Kr [ mg/m3 ]

IHr [ mg/m3 ]

NOx

35

80

SO2

25

60

prach

35

60

Četnost překračování imisního limitu IHd pro NOx v této lokalitě se bude
pohybovat okolo 2,9 %. V blízkosti komunikace K Barrandovu jsou koncentrace
znečišťujících látek (zejména oxidů dusíku) vyšší. Po propočtu příspěvku ul.
K Barrandovu jsou uvedeny v této studii v tabulkách celkového znečištění u
jednotlivých referenčních bodů.
Znečištění ovzduší v dané oblasti po realizaci stavby
Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově
vzniklými zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro
zásadní škodlivinu, pro kterou poměr mezi emisemi a imisními limity je nejvyšší číslo.
V daném případě jsou to oxidy dusíku NOx.
V následující tabulce je uveden přehled uvažovaných zdrojů:
Tab. 4. Uvažované zdroje
Ozn. zdroje

název zdroje

I

k Barrandovu

II

Wassermannova (stávající – obslužná dop.)

II v

Wassermannova (vyvol. doprava SC a hotel)

P

parkoviště otevřené SC

G

garáže hotelu

Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí SC a hotelu
s největším znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Jsou to body
na nejbližší stávající vysoké bytové zástavbě ve Wassermannově ulici, škole a RD
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východně od SC. V souladu s metodikou jsou referenční body pro posouzení větrání
garáží voleny na horních hranách svislých fasád budov a výpočet udává nejvyšší
koncentraci na fasádě dosaženou. Pro znečištění dopravou jsou body voleny
v přízemní vrstvě. Zvolené referenční body jsou vyznačeny v přiloženém výkresu
situace a uvedeny v následující tabulce:
Tab. 5. Přehled referenčních bodů
Bod č. název bodu č. orientační

x [m]

y [m]

z [m]

1

BD Wassermannova

95

180

358

2

BD Wassermannova

90

297

352

3

škola

190

119

349

4

RD V Remízku

290

27

349

5

BD Wassermann. - novostavba

0

420

347

6

BD Wassermann. ve stavbě

0

175

353

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
z ...výška referenčního bodu m n.m.
BD … bytový dům
RD … rodinný dům
Počátek systému byl položen do středu křižovatky Wassermannovy a K Barrandovu
č. 2.
Imisní limity
Imisní limity pro hlavní znečišťující látky byly stanoveny "Opatřením FVŽP",
ze dne 1. října 1991 k zák. č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před
znečišťujícími látkami:
Tab. 6. Imisní limity
Zneč. Látka

IHr [ mg/m3 ]

IHd [ mg/m3 ]

IHk [ mg/m3 ]

NOx

80

100

200

CO

nestanoven

5000

10000

SO2

60

150

500

Koncentrace IHk a IHd nesmí být v průběhu roku překročena ve více než 5 %
případů.
Pro nespálené uhlovodíky (CxHy) v opatření limity nejsou. Je to logický
důsledek toho, že pojem nespálené uhlovodíky je velice široký a může obsahovat
relativně málo účinné látky až po látky s karcinogenním účinkem. Pro hodnocení lze
3
použít pouze doporučovanou hodnotu krátkodobého limitu 200 µg/m .
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POZNÁMKA: V souvislosti s platností nového zákona o ochraně ovzduší od 1.6.2002
byla platnost těchto imisních limitů zrušena. Imisní limity budou stanoveny
prováděcím předpisem k novému zákonu – ten však ještě nevyšel a jeho předběžné
znění uveřejněné na internetu není definitivní. V následujícím textu je proto
uveřejněn výtah ze zatím neplatného návrhu:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č.

/2002 Sb.

A. Imisní limity a meze tolerance pro oxid siřičitý (SO2)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v mg.m-3 a jsou vztaženy na standardní
podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Účel
vyhlášení
Ochrana
zdraví lidí

Parametr /
Doba
průměrování
Aritmetický
průměr / 1 h

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický
průměr / 24 h

Ochrana
zdraví lidí

Hodnota imisního
limitu
350 mg.m-3, nesmí být
překročena více než
24krát za kalendářní
rok
125 mg.m-3, nesmí
být překročena více
než 3krát za
kalendářní rok
50 mg.m-3

Mez tolerance
90mg.m-3
(26%)
-

Datum, do něhož
musí být limit
splněn
1.1.2005

1.1.2005

Aritmetický
Nabytí účinnosti
průměr /
tohoto nařízení
Kalendářní rok
Ochrana
Aritmetický
Nabytí účinnosti
20 mg.m-3
ekosystémů průměr / zimní
tohoto nařízení
období (1.10. –
31.3.)
Poznámka:
* mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové
hodnoty. V letech 2003 až 2004 budou meze tolerance následující:
2003
60 mg.m-3

2004
30 mg.m-3

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

Účel

Parametr /

Hodnota imisního

8
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Datum, do
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vyhlášení
1. Ochrana
zdraví lidí I.etapa

2. Ochrana
zdraví lidí I.etapa
1. Ochrana
zdraví lidí II.etapa1)

2. Ochrana
zdraví lidí II.etapa1)

RS SC

Doba
průměrování
Aritmetický
průměr /
24 hodin

Aritmetický
průměr /
Kalendářní
rok
Aritmetický
průměr /
24 hodin

Aritmetický
průměr /
Kalendářní
rok

limitu

něhož musí být
limit splněn
1. 1. 2005

50 mg.m-3 PM10,
nesmí být
překročena více než
35krát za
kalendářní rok
40 mg.m-3 PM10

15 mg.m-3
(30 %)*

4,8 mg.m-3
(12 %)*

1. 1. 2005

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

Bude odvozena
ze získaných
údajů a bude
ekvivalentní
limitním
hodnotám pro
etapu 1
10 mg.m-3 (50 %)
1. ledna.2005**

1. 1. 2010

20 mg.m-3 PM10

1. 1. 2010

Poznámka:
1)
Uvedené indikativní hodnoty budou přezkoumány s ohledem na nové informace o
účincích na zdraví a životní prostředí, technickou proveditelnost a zkušenosti s
uplatňováním limitních hodnot v etapě 1.
* mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové
hodnoty. V letech 2003 až 2004 budou meze tolerance následující

Pro 24 hodin
Pro kalendářní rok

2003
10 mg.m-3
3,2 mg.m-3

2004
5 mg.m-3
1,6 mg.m-3

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

Pro kalendářní rok

2006
8 mg.m-3

2007
6 mg.m-3

2008
4 mg.m-3

2009
2 mg.m-3

*** K měření lze použít i metodu TSP při přepočtu za použití koeficientu 0,8
Koncentrace PM2,5 se hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru, ročního
mediánu, ročního 98. percentilu a ročního maxima z dvacetičtyřhodinových
průměrných hodnot.
C. Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
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Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v mg.m-3 a jsou vztaženy na standardní
podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Účel
vyhlášení

Parametr /
Hodnota imisního
Mez tolerance
Datum, do
Doba
limitu
něhož musí být
průměrování
limit splněn
1.1.2010
Ochrana
Aritmetický
80 mg.m-3
200 mg.m-3 NO2,
zdraví lidí průměr / 1 h
nesmí být překročena (40%)*
více než 18krát za
kalendářní rok
1.1.2010
Ochrana
Aritmetický
40 mg.m-3 NO2
16 mg.m-3
zdraví lidí průměr /
(40%)*
Kalendářní
rok
Ochrana
Aritmetický
Nabytí účinnosti
30 mg.m-3 NOx
ekosystémů průměr /
tohoto nařízení
Kalendářní
rok
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
70 mg.m-3

2004
60 mg.m-3

2005
50 mg.m-3

14 mg.m-3

12 mg.m-3

10 mg.m-3

2006
2007
-3
40 mg.m
30mg.m-3
8mg.m-3

6mg.m-3

2008
20mg.m3

2009
10mg.m-3

4mg.m-3

2mg.m-3

D. Imisní limit a mez tolerance pro olovo
Účel
vyhlášení
Ochrana
zdraví lidí

Parametr /
Doba
průměrování
Aritmetický
průměr /
Kalendářní
rok

Hodnota imisního
limitu
0,5 mg.m-3

Mez tolerance
0,3 mg.m-3
(60 %)*

Datum, do
něhož musí být
limit splněn
1.1.2005

Poznámka:
* mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové
hodnoty. V letech 2003 až 2004 budou meze tolerance následující
2003
0,2 mg.m-3

2004
0,1 mg.m-3

E. Imisní limit a mez tolerance pro oxid uhelnatý
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Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v mg.m-3 a jsou vztaženy na standardní
podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa
Účel
vyhlášení
Ochrana
zdraví lidí

Parametr /
Doba
průměrování
Maximální
denní 8hod
klouzavý
průměr**

Hodnota imisního
limitu
10 mg.m-3

Mez tolerance

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

6 mg.m-3

Poznámka:
* mez tolerance se bude od 1.1. 2003 lineárně snižovat - každých dvanáct měsíců tak,
aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty. V letech 2003 až 2004 budou meze
tolerance následující
** 8hod průměr je připsán dni, ve kterém končí
2003
3,3 mg.m-3

2004
1,7 mg.m-3

Z uvedených hodnot je zřejmé, že z hlediska přechodu na nové imisní limity
v oblasti predikce znečištění ovzduší (rozptylové studie) nebude situace jednoduchá.
Krátkodobé imisní limity jsou stanoveny pro jednohodinový průměr
(dříve
půlhodinový) a tak všechny zatím dostupné metodiky výpočtu užívají rozptylové
koeficienty pro časový úsek 30 minut. Jimi vypočtené hodnoty jsou tak vyšší, než při
průměrování krátkodobé koncentrace na hodinový úsek. Další problém nastává u
výpočtu NO2. Emisní údaje jsou u zdrojů udávány pro sumu oxidů dusíku NOx –
v rámci této sumy se v průběhu doby
mění poměrný obsah kriteriálního NO2.
Postup predikce výsledné koncentrace NO2 bude muset mít zaveden mechanizmus
zohledňující chemismus přeměny oxidu dusíku v atmosféře a jeho časové
promítnutí.
Výsledky
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy jsou rozhodující oxidy dusíku, u
kterých poměr emisí a imisních limitů je nejvyšší číslo. Proto také pro ně byl
provedeny výpočty. Jsou-li splněny imisní limity pro NOx, budou s velkou rezervou
splněny limity i pro ostatní škodliviny (platí i pro připravované hodnocení oxidem
dusičitým).
V následující tabulce jsou uvedeny maximální koncentrace v referenčních
bodech od jednotlivých posuzovaných zdrojů:
3
Tab. 7. (r. 2005) Max. koncentrace NOx [µg/m ]

zdroj

referenční

bod č.

1

2

3

4

5

6

I

139,4

102,7

146,8

192,9

111,9

141,7

II

2,4

1,4

1,3

1,0

1,8

3,8

II v

4,3

2,4

2,3

1,8

3,1

6,7

P

6,7

3,4

4,5

2,4

2,1

5,8
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G

1,0

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

Tab. 8a. (r. 2010) Max. koncentrace NOx [µg/m3] bez SO
zdroj

referenční

bod č.

1

2

3

4

5

6

I

88,3

65,1

93,0

122,2

70,9

89,8

II

1,5

0,9

0,8

0,7

1,1

2,4

II v

2,7

1,5

1,5

1,1

2,0

4,2

P

5,8

2,9

3,9

2,1

1,8

5,0

G

0,8

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

3
Tab. 8b (r. 2010) Max. koncentrace NOx [µg/m ] s SO

zdroj

referenční

bod č.

1

2

3

4

5

6

I

36,0

26,6

38,0

49,9

28,9

36,7

II

1,5

0,9

0,8

0,7

1,1

2,4

II v

2,7

1,5

1,5

1,1

2,0

4,2

P

5,8

2,9

3,9

2,1

1,8

5,0

G

0,8

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Tyto koncentrace jsou teoreticky nejvyšší možné, při směru větru 22.5 st. k
ose komunikace, nebo od bodového zdroje k ref. bodu. Jsou vypočítány pro
nekonečně dlouhý liniový zdroj a proto v některých případech nemohou být ani
teoreticky dosaženy. U bodového zdroje jsou uvedeny nejvyšší dosahované
koncentrace při směru větru od zdroje k referenčnímu bodu přes všechny třídy
stability ovzduší a v nich se vyskytující rychlosti větru.
Skutečné příspěvky jednotlivých zdrojů, při směru větru od zdroje
posuzovaného, jsou menší a to v poměru:
sin 22.5 / sin a
kde a je úhel větru k ose posuzované komunikace, při smyslu vektoru větru od
komunikace k referenčnímu bodu. Pro úhly v absolutní hodnotě menší než 22.5 st.
se bere hodnota pro 22.5 st.
Uvedené hodnoty jsou proto nejvyšším možným odhadem a ve svých
maximech se nesčítají. Navíc u vytápění a nuceného větrání garáží nad střechu BD
(na rozdíl od dopravy kde maxima jsou při špatných rozptylových podmínkách) jsou
některá maxima (zejména v nízko položených referenčních bodech) při třídách
stability 3 až 5, tedy dobrých rozptylových podmínkách. Tyto skutečnosti jsou
zohledněny až při sčítání příspěvků jednotlivých zdrojů uvedeném v následující
tabulce, kde jsou také uvedeny vypočtené odhady příspěvku k průměrné roční
koncentraci:

12

APS
Barrandov

RS SC

Tab.9. Max. krátkodobé součtové koncentrace, průměrné roční koncentrace a
3
příspěvek SC a hotelu k průměrné roční koncentraci NOx [µg/m ] rok 2005
zdroj

referenční

bod č.

1

2

3

4

5

6

Σ Kmax

148,1

102,7

152,2

193,9

111,9

141,7

Kr

39,0

37,90

39,0

40,2

38,1

39,0

∆ Kr

0,32

0,18

0,19

0,22

0,12

0,34

Tab.9a. Max. krátkodobé součtové koncentrace, průměrné roční koncentrace a
3
příspěvek provozu SC a hotelu k průměrné roční koncentraci NOx [µg/m ] rok 2010
bez SO
zdroj

referenční

bod č.

1

2

3

4

5

6

Σ Kmax

94,5

65,1

96,1

123,2

70,9

89,8

Kr

37,9

36,9

37,6

38,4

37,0

37,7

∆ Kr

0,26

0,15

0,15

0,18

0,09

0,27

Tab.9b. Max. krátkodobé součtové koncentrace, průměrné roční koncentrace a
3
příspěvek provozu SC a hotelu k průměrné roční koncentraci NOx [µg/m ] rok 2010 s
SO
zdroj

referenční

bod č.

1

2

3

4

5

6

Σ Kmax

42,2

26,6

41,1

51,1

28,9

36,7

Kr

36,5

35,9

36,1

36,5

35,8

36,3

∆ Kr

0,26

0,15

0,15

0,18

0,09

0,27

Četnost překračování imisního limitu IHd stoupne v roce 2005 u nejexponovanějšího
referenčního bodu o cca 0,1 procentního bodu, tj. na hodnotu 3,0 %.
Metodiky výpočtu
Byly použity tyto prognostické metody:
Výpočet znečištění ovzduší z dopravy je zpracován dle Metodického návodu
pro posuzování a navrhování opatření ke snížení negativních účinků silničního
provozu na ŽP, MV ČSR, MVT ČSR, 1981. V tomto návodu uvedený způsob výpočtu
řeší rozptyl od liniového zdroje v rovinném modelu. Výpočet se provádí pro nejméně
o
příznivé rozptylové podmínky a směr proudění větru 22.5 k ose komunikace.
Vypočtené výsledky jsou horním odhadem očekávaných hodnot a dávají rezervu pro
skutečný případ. Pro započtení vlivu užití katalyzátoru se vycházelo z lineárního
nárůstu vybavení vozidel katalyzátory od r. 1990 do r. 2010, ve kterém se počítá se
stoprocentní vybaveností. Účinnost katalyzátorů byla brána jednotně na úrovni
emisního předpisu EU2. Legislativní a technický postup v zemích EU, ukazuje že v
cílové době dané rokem 2010 bude účinnost opatření ku snížení emisí ještě vyšší
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(závaznost předpisu EU4 pro vozidla vyrobená od r. 2005) a emise z dopravního
proudu by měla být menší než v této studii stanovená. .
Výpočet znečištění kotelnami je zpracován dle metodického pokynu
hl.hygienika ČSR čj.HEM 325-28.3.86, ze dne 28.3.1986, "Zásady pro posuzování
znečištění ovzduší kotelnami v městské zástavbě" a pro vzdálenosti větší než 100 m
dle metodiky MLVH "Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu
technických parametrů zdrojů".
Výpočet znečištění výduchy garáží je dle metodiky "Výpočet znečištění
chladnými zdroji" zpracované RNDr Bubníkem z ČHMÚ. Pro parkoviště je použita
tato metodika též, v úpravě pro zdroj konečného rozměru.
Při hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných
ročních koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2000 a jejich
interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění, odlehlosti od centra
Prahy, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě. Četnosti překračování IHk pro
NOx byly vypočteny pro dosahované průměrné koncentrace s využitím souboru výše
uvedených naměřených hodnot. Tento postup byl použit z toho důvodu, že v blízkosti
posuzované lokality není stanice AIM, jejíž výsledky by bylo možno převzít. Dostupný
model znečištění ovzduší v Praze ATEM pro NOx jako škodlivinu pro dopravu
kritickou, udává výsledky se značným rozptylem od hodnot skutečně naměřených.
K uvedeným metodikám je třeba poznamenat, že v současné době se užívá
také metodika nová označená SYMOS 97. V ní se však výslovně uvádí, že nelze
použít pro výpočet v městské zástavbě pod úrovní střech. Znečištění od dopravy je
však třeba zjišťovat právě tam. Proto byly použity metodiky výše uvedené. Metodiku
SYMOS 97 bude třeba pro obdobné případy prověřit a patrně stanovit šíře (třeba
s patřičným vymezením platnosti výsledků ) možnosti jejího užití. Vzhledem k tomu,
že v připravovaných prováděcích předpisech je tato metodika navrhována jako
metoda závazná pro výpočet výšky komína, lze si přát že potřebné úpravy do ní
budou zahrnuty.
Závěr
Předložený rozbor dokládá, že provoz sportovního centra s hotelem v Praze
5 – Barrandovu u ulice Wassermannovy, nezpůsobí překračování imisních limitů
škodlivin ve svém okolí. K překračování nedojde ani v součtu s pozadím. Kvalita
ovzduší v posuzovaném místě je ovlivněna výrazně provozem na ulici K Barrandovu.
Ve výhledu, charakterizovaném r. 2010, dojde v oblasti ku zlepšení kvality ovzduší a
to i v případě, že nebude realizován ještě střední okruh. To je dáno zlepšením
emisních vlastností vozidel, ale také tím, že v tomto místě se dle údajů ÚDI (i přes
celkový nárůst dopravního zatížení) zmenší intenzita těžké nákladní dopravy.
V případě, že bude SO realizován, bude zlepšení kvality ovzduší výrazné. Emisní a
imisní příspěvky sportovního centra při jeho uvedení do provozu oproti příspěvkům
ul. K Barrandovu budou velmi malé (max. cca 3 %) a na výsledné imisní situaci se
téměř neprojeví.

Ing. Miloš Pulkrábek
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Použité podklady
1. Metodický návod pro posuzování a navrhování opatření ke snižování
negativních účinků silničního provozu na ŽP, MV ČSR, MVT ČSR, 1981
2. Pokyn hl.hygienika ČSR čj.HEM 325-28.3.86, ze dne 28.3.1986, "Zásady pro
posuzování znečištění ovzduší kotelnami v městské zástavbě"
3. Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů
zdrojů, MLVH, 1978
4. Měrné emise CO, CHx a NOx z osobních a nákladních automobilů, ÚVMV,
1995
5. Zákon FS ČSFR č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před
znečišťujícími látkami
6. Opatření FVŽP ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309/91
7. Vyhláška MŽP č. 117 ze dne 12. 5. 1997, kterou se stanovují emisní limity a
další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany
ovzduší ve znění vyhlášky 97/2000 Zákon 86 ze dne 14. února 2002 o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší)
8. Návrh imisních limitů znečišťujících látek. MŽP 2002
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Úvod
Předkládané hlukové posouzení je součástí „oznámení o záměru stavby Sportovního centra
Barrandov“ dle zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Výstavba Sportovního centra zahrnuje krytý 25 m bazén s atrakcemi, šatnami a energocentrem,
fitnescentrum, squashové kurty, ubytování (76 lůžek), restauraci, venkovní parkoviště a
podzemní parkovací místa pro personál a hotelové hosty.
Předkládané posouzení se zabývá hlukem z dopravy na okolních komunikacích.

Identifikační a základní údaje stavby
Název stavby:

Sportovní centrum Barrandov

Místo stavby:

Praha – Barrandov
ulice Voskovcova - Wassermannova

Katastrální území:

Hlubočepy

Charakter stavby:

novostavba

Plocha dotčeného území:

13 773 m2

Zastavěná plocha:

2 899 m2

Počet parkovacích stání:

venkovní
podzemní
celkem -

71
26
97

Podklady
Zpracovatel hlukového posouzení měl k dispozici tyto podklady:
· situace 1:1000 a 1:5000
· rozpracované příčné a podélné řezy
· prohlídka trasy
· Intenzity automobilové dopravy v roce 2001, ulice K Barrandovu, ÚDI 2002
· Intenzity dopravy v roce 2010 v ulici K Barrandovu a Voskovcova, Podklady pro EIA
jižní části silničního okruhu kolem Prahy v úseku Lochkov – Jesenice, UDI, Praha 2000

Popis území
Pozemky, na kterých bude Sportovní areál vybudován jsou dle územního plánu Sídelního útvaru
hl.m. Prahy definovány jako plocha určená pro veřejnou vybavenost ostatní (VVO).
Řešené území leží na západním okraji sídliště Barrandov II mezi ulicemi Wassermannovou Voskovcovou, K Barrandovu a areálem základní školy a sportovním areálem Barrandov. Terén je
svažitý směrem k severu, tj. nejvýše je ulice K Barrandovu a od ní směrem k severu terén klesá
a ulice Voskovcova je cca o 18 m níže než ulice K Barrandovu.
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Barrandovské
terasy – nová
zástavba

Připravovaná
zástavba

Sportovní
Centrum
Barrandov

obr. 1 Situace zájmového území

obr.2 Pohled na prostor budoucího sportovního centra s objektem školy
V posuzované lokalitě jsou vícepodlažní panelové domy a poměrně rozsáhlý objekt základní školy.
Za základní školou je „Pražská čtvrť“, kde jsou rodinné domky v zahrádkách. Za ulicí Voskovcovou
je nová zástavba tzv. Barrandovské terasy a připravuje se další výstavba.
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obr.3 Vícepodlažní panelové domy v ulici Wassermannově

obr.4 Barrandovské terasy – nová zástavba
Dominantním zdrojem hluku v této lokalitě je ulice K Barrandovu, kterou je vedena doprava od
stávajícího silničního okruhu mezi silnicemi I/7, I/6 a dálnici D5 dále směrem k dálnici D1, D11 a
D8. Veškerá doprava je vedena z ulice Novořeporyjské (silniční okruh) po ulici k Barrandovu na
Barrandovská most na Jižní spojku. Ulice k Barrandovu s napojením na Barrandovský most je
místem velmi častých dopravních nehod a tvoří se v ní dlouhé kolony aut. Ulice K Barrandovu je
čtyřpruhová komunikace s úrovňovými křižovatkami řízenými světelnou signalizací nebo
neřízenými a úrovňovými přechody pro chodce.
Na ulici K Barrandovu je úrovňová křižovatka s ulicí Voskovcovou. V současné době, kdy je
uzavřena křižovatka ulice K Barrandovu A Lamačova (výstavba tramvajové tratě) je možné
z ulice Voskovcovy odbočit i do leva, tj. do centra. Ovšem ve všední dny je toto odbočení velmi
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problematické pro hustý provoz na ulici K Barrandovu. Za křižovatkou je sjezd k čerpací stanici
pohonných hmot OMW.
Stávající zástavba je před hlukem z dopravy na ulici K Barrandovu chráněna protihlukovou
stěnou vpravo ve směru na Slivenec, která je v celé délce mezi křižovatkami ulice K Barrandovu
s ulicí Štěpařskou a ulicí Voskovcovou.
Napojení sportovního centra není dosud zcela jasné. Vzhledem k charakteru okolní zástavby se
nedoporučuje vést dopravu k areálu ulicí Voskovcovou k ulici Štěpařské. Nejvhodnější by bylo
napojení areálu přímo na ulici k Barrandovu a pouze příjezd k parkovištím by byl veden ulicí
Voskovcovou v krátkém úseku. (viz obr.5)
Doprava na ulici K Barrandovu by po realizaci navazujících úseků silničního okruhu v úseku
Slivenec – Lahovice – Jesenice měla výrazně klesnout a tím i úrovňová křižovatka této
čtyřpruhové komunikace s ulicí Voskovcovou by měla být méně problematická. Příprava výše
zmiňovaných úseků silničního okruhu je fázi územního řízení.
Sportovní areál

Směr příjezdu a
odjezdu
návštěvníků
sportovního
centra

obr.5 Znázornění příjezdu na parkoviště areálu sportovního centra z ulice K Barrandovu

Dopravní zátěž
Pro výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku byly použity údaje z posledního sčítání
dopravy v roce 2001 v ulici K Barrandovu. V ulici Wassermannově a Voskovcově nemá UDI
sčítací profil. Výhled pro rok 2010 byl převzat z dokumentace „Podklady pro EIA jižní části
silničního okruhu kolem Prahy v úseku Lochkov – Jesenice, UDI, Praha 2000“ po dohodě s UDI.
V této dokumentaci je uvedena výhledová dopravní zátěž v ulici K Barrandovu a ulici Voskovcově
v úseku napojení na ulici K Barrandovu a to za stavu, kdy bude vybudován silniční okruh v úseku
Slivenec – Lahovice – Jesenice a v případě, že tento úsek nebude realizován.
Tab. 1 Dopravní intenzity (voz/24 hod) – rok 2001
Komunikace
K Barrandovu I.
K Barrandovu II.

OA
33275
31625

NA do 6 t
3658
3950

NA nad 6t
6242
5730

BUS
491
246

MHD
152
152

Celkem
43818
41703
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Tab. 2 Dopravní intenzity (voz/24 hod) – rok 2010
Komunikace

Bez SO- úsek Lahovice - Písnice

Se SO- úsek Lahovice - Písnice

K Barrandovu I.
K Barrandovu II.
Voskovcova

OA
61000
64400
4800

OA
25700
31100
5600

Vysvětlivky:

OA
NA
K Barrandovu I.
K Barrandovu II.

NA
6600
6600
200

Celkem
67600
71100
5000

NA
1900
2100
200

Celkem
27600
33200
5800

osobní auta
Nákladní auta
úsek ul. k Barrandovu mezi křižovatkami s ul. Štěpařskou a ul. Ke
Smíchovu
úsek ul. k Barrandovu mezi křižovatkami s Ke Smíchovu a ul. K Holyni

Z výše uvedených tabulek je patrné, že výstavbou silničního okruhu v úseku Slivenec – Lahovice
– Písnice dojde k výraznému snížení dopravní zátěže v ulici K Barrandovu. V případě, že by se
silniční okruh v tomto úseku nerealizoval, by naopak dopravní zátěž narostla do takové míry, že
by kapacity ulice K Barrandovu byla nedostačující.

Hodnocení hluku
Ve venkovním prostoru
Podle Nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je
nejvyšší přípustná hladina hluku LAeq ve venkovním prostoru stanovena v § 12 jako součet
základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle
přílohy č.6 k tomuto nařízení.
· Korekce na dobu noční – 10 dB
Tab. 3 Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru
Způsob využití území

Korekce
(dB)

Nemocnice – objekty
Nemocnice–území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území

2)

0
1), 3), 4)
+5

Přípustná hladina hluku
den

Noc

50 dB
55 dB

40 dB
45 dB

3)
70 dB
60 dB
Výrobní zóny bez bydlení
+ 20
1)
Pozn.:
stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven a z jiných stacionárních zdrojů
2)
1)
pro zdroje hluku v poznámce platí další korekce –5 dB
3)
v okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a
v ochranném pásmu drah, se použije korekce + 5 dB
4)
v případě hluku působeného „starou zátěží“ z pozemní dopravy je možné použít další korekci +12
dB

Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku ve venkovním prostoru přísluší orgánu
ochrany veřejného zdraví.
Ve vnitřním prostoru
Nejvyšší přípustné hodnoty ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení jsou
uvedeny v § 11 výše uvedeného nařízení vlády a je stanovena pro hluky pronikající zvenčí
součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí, přihlížejících k využití
prostoru a denní době podle přílohy č.5 k výše citovanému vládnímu nařízení. Obsahuje-li hluk
výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako například řeč nebo hudba,
přičítá se další korekce – 5 dB.
· Nejvyšší přípustná hodnota hluku pro dobu denní:
LAeq = 40 dB
· Nejvyšší přípustná hodnota hluku pro dobu noční:
LAeq = 30 dB
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Způsob zpracování
Výsledkem této studie je zjištění hlukové situace v posuzované lokalitě a to jak v současné době
bez realizace Sportovního centra a po jeho realizaci a obdobně v roce 2010 a to v případě, že
bude v provozu silniční okruh v úseku Slivenec – Lahovice – Jesenice a bez jeho realizace. Pro
kvantifikaci stavu akustické situace ve venkovním prostoru zájmového území byl použit
programový produkt HLUK+ pásma, verze 5.52. Tento program umožňuje výpočet ekvivalentních
hladin akustického tlaku A z pozemní dopravy a z průmyslových zdrojů hluku. Program je
založen na "Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z pozemní dopravy (VÚV A, Brno
1991)" a na "Novele metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP ČR č.
3/1996)". Používání "Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy" a na ně navazující
novely metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy bylo pro účely hygienického posuzování stavu
akustické situace ve venkovním prostředí schváleno dopisem hlavního hygienika České
republiky čj.HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996. Matematický model v programu
HLUK + pro účely kvantifikace stavu akustické situace ve venkovním prostoru byl zvolen jako
rovinný s využitím volby "komunikace na náspu/zářezu". Přesnost výpočtu je ± 2 dB. Zpracovatel
hlukového posouzení je držitelem licence č. 1101 tohoto softwarového produktu.

Zhodnocení výpočtů
Výpočtové body byly zvoleny 2 m před fasádou jednotlivých obytných bloků v ulici
Wassermannově a Voskovcově a objektů základní školy v úrovni nejvyšších podlaží. Dále byly
zvoleny body výpočtu ve venkovním prostoru ve sportovním areálu u základní školy ve výšce 2
m nad terénem. Obdobná situace byla zvolena u nové zástavby, která dosud není v mapách
nebylo ji možné přenést do výpočtového modelu.
Body výpočtu
Čp.927-933
Wassermannova

Voskovcova

Garážové domy

Čp. 934-937

Barrandovské terasy
– nová zástavba

Javořická
Čp.938

Obslužná
komunikace

škola
Čp.920-924

ČSPH OMW
Zástavba rodinných
domků v zahradách

Školní hřiště

K Barrandovu

Bazén, squash,
hotel
parkoviště

K remízku

obr.6 Výpočtový model s označením objektů
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Tab. 4 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku (dB) – rok 2002
Bod
výp.
1

Popis bodu

Obytný panelový dům 6 np., čp.921 v posledním
podlaží a v parteru

2

Stávající stav
den

noc

Se sportovním
areálem
den
noc

52,4
59,4
57,3

43,2
51,0
49,5

53,0
59,7
57,7

Budova školy, 6 np. navazující na obytnou
zástavbu, v posledním podlaží
3
Obytný panelový dům 6 np., čp.923 v posledním
58,3
49,8
58,7
podlaží
4
Obytný panelový dům 6 np., čp.929 v posledním
55,4
47,1
55,6
podlaží a v parteru
51,4
5
Školní hřiště – tenisové kurty, 2 m nad terénem
59,2
59,2
6
školní hřiště – atletický stadion, 2 m nad terénem
54,3
46,4
51,0
7
Nová zástavba – hranice areálu, 2 m nad terénem
48,8
39,9
49,3
8
Obytný panelový dům, 11.np. – poslední podlaží
56,6
47,5
56,7
62,0
51,5
62,1
9
Obytný panelový dům, 11.np. – poslední podlaží
Vysvětlivky:
tučně jsou vytištěny hodnoty vyšší než nejvyšší přípustná hladina hluku

43,2
51,0
49,9
49,9
47,1
51,4
43,0
39,9
47,5
51,5

Tab. 5 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku (dB)– rok 2010
Bod
výpočtu

Bez SO úsek Slivenec - Písnice

Se SO úsek Slivenec - Písnice

Bez sport. areálu
Se sport. areálem
Bez sport. areálu
Se sport. areálem
Den
noc
den
noc
den
noc
den
noc
1
55,5
45,3
55,7
45,5
55,3
44,3
55,6
44,5
61,2
52,1
61,3
52,2
60,3
50,2
60,0
50,00
50,2
2
57,5
49,8
57,9
54,1
46,3
54,5
46,7
60,1
50,9
60,6
51,3
3
59,2
49,0
59,8
49,5
4
57,2
48,2
57,4
48,2
56,1
46,1
56,2
46,2
51,4
51,4
5
58,9
58,9
54,8
47,4
54,7
47,4
6
54,5
46,7
51,2
43,2
51,4
43,3
48,4
39,7
7
51,4
41,6
51,8
41,9
50,9
40,3
51,4
40,7
61,2
50,2
61,2
50,2
61,3
61,3
8
49,5
49,6
68,6
56,5
68,6
56,5
69,2
56,8
69,2
56,8
9
Vysvětlivky:
tučně jsou vytištěny hodnoty vyšší než nejvyšší přípustná hladina hluku

Z Tab. 4 je patrné, že v současné době jsou mírně překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku
ve venkovním prostředí v nejvyšších podlažích obytného objektu čp. 921-922 v době noční (50
dB) a u bodového výškového domu v ulici Voskovcově a to v době denní i noční. Po výstavbě
areálu nedojde k výraznému zhoršení stávající akustické situace, pokud bude obsluha
sportovního centra realizována z ulice K Barrandovu a nikoli přes sídliště.
V roce 2010 v případě, že nebude dostavěn silniční okruh kolem Prahy v úseku Slivenec –
Lahovice – Písnice dojde k výraznému zhoršení akustické situace v této lokalitě způsobenou
výrazným nárůstem dopravní intenzity v ulici K Barrandovu. Naopak v případě realizace
silničního okruhu dojde ke zlepšení akustické situace v okolí ulice k Barrandovu oproti
současnému stavu. Ovšem vlivem dokončení výstavby obytné zástavby v této lokalitě se
předpokládá nárůst intenzity dopravy v ulici Voskovcově a tím i zvýšení hlučnosti v okolí této
ulice. Řešení této situace bude spočívat v organizačních opatřeních.
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obr.7 Obytný blok čp. 921 – 924

obr.8 Obytný objekt ve Voskovcově ulici (bod výpočtu 8 a 9)

Závěr
Z porovnání výsledků výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku v jednotlivých bodech za
stávajícího stavu a po realizaci sportovního centra dojde k mírnému nárůstu hlučnosti pouze
u čp. 921, které sousedí s příjezdovou komunikací k parkovišti sportovního centra. Tento nárůst
je však do 1 dB. Tento stav bude platit v případě, že přístup k areálu sportovního centra bude
z ulice K Barrandovu a nebude umožněn přístup přes sídliště.
Nejvýraznějším zdrojem hluku v posuzované lokalitě je oprava na ulici K Barrandovu, která je
zatím jednou z komunikací páteřního systému dopravy hlavního městě. K výraznému snížení
dopravy a tím i hlučnosti a snížením exhalací z dopravy dojde po realizaci silničního okruhu
kolem Prahy v úseku Slivenec – Lahovice – Jesenice.
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Předkládané posouzení nesplňuje nároky na hlukovou studii k dokumentaci pro územní řízení,
ale kladlo si za cíl nastínit situaci v posuzované lokalitě po vybudování areálu sportovního centra.
Nebyly uvažovány stacionární zdroje, které budou instalovány v objektech sportovního centra,
protože v této fázi úvah o připravované stavbě ještě nejsou známy. Tyto neznalosti by měla řešit
podrobná hluková studie, která bude součástí dalších stupňů projektové přípravy.
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Znázornění izofon ve výšce 18 m – rok 2002, den
Bez sportovního areálu

Se sportovním areálem
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Znázornění izofon ve výšce 18 m – rok 2002, noc
Bez sportovního areálu

Se sportovním areálem
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Znázornění izofon ve výšce 18 m – rok 2010, den, bez silničního okruhu
Bez sportovního areálu

Se sportovním areálem
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Znázornění izofon ve výšce 18 m – rok 2010, noc, bez silničního okruhu
Bez sportovního areálu

Se sportovním areálem
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Znázornění izofon ve výšce 18 m – rok 2010, den, se silničním okruhem
Bez sportovního areálu

Se sportovním areálem
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Znázornění izofon ve výšce 18 m – rok 2010, noc, se silničním okruhem
Bez sportovního areálu

Se sportovním areálem
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