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ÚVODNÍ KOMENTÁ

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

K P EDKLÁDANÉMU OZNÁMENÍ

______________________________________________________________________________

i.1

Rozsah a zam ení p edkládaného oznámení zám ru

Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s., jako investor celkové p estavby a rozší ení úst ední
istírny odpadních vod Praha se rozhodla v zájmu urychlení p ípravy realizace stavby zpracovat
„oznámení zám ru“ (dále jen Oznámení) ve smyslu § 6 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování
vlivu na životní prost edí (v platném zn ní), p ímo v rozsahu p ílohy 4 tohoto zákona, tj. v rozsahu
odpovídajícím „Dokumentaci hodnocení vlivu zám ru na životní prost edí“. P edkládané
Oznámení je zpracováno v souladu se smlouvou o dílo, uzav enou mezi zpracovatelem
Oznámení a investorem.
Na základ p edchozích jednání s n kterými p íslušnými orgány státní správy (nap . odborem
životního prost edí MHMP), s uvážením charakteru investi ního zám ru a na základ obsahu
akceptované nabídky na provedení díla investorem bylo stanoveno zam ení obsahu a rozsahu
Oznámení a vytipovány rozhodující potenciáln dot ené složky životního prost edí, na které je
v Oznámení soust ed na maximální pozornost. Jedná se p edevším o:
kvalitativní posouzení vypoušt ných odpadních vod - po dokon ení celé výstavby i po
dokon ení jednotlivých etap výstavby (1. až 3.), posouzení vlivu na recipient ( eku Vltavu)
a soulad se sou asnými a výhledovými limity, porovnání s nulovou variantou.
posouzení vlivu na vodní tok z hlediska hydrobiologického a ichtyologického
(v návaznosti na p edchozí bod), porovnání s nulovou variantou
posouzení (porovnání) vlivu na kvalitu ovzduší (soulad se sou asnými a výhledovými
limity emisními, imisními, územními) – v souvislosti s inností navrhované nov
rekonstruované a rozší ené Ú OV (v etn
kalového hospodá ství, kotelny,
kogenera ních jednotek, spalování zbytkového plynu), v etn dopravní obsluhy
vyhodnocení pachové zát že okolí Ú OV sou asného provozu Ú OV (kalové
hospodá ství a další provozy produkující zápach – nap . erpací stanice, hrubé
p ed išt ní, vodní nádrže apod.)
posouzení hlukové zát že okolí Ú OV po dokon ení p estavby, v etn p íslušné
dopravní obsluhy; porovnání s variantou nulovou
analýzu zdravotních a biologických rizik, spojených s provozem jednotlivých za ízení
rekonstruované Ú OV, v etn p íslušné dopravní obsluhy; porovnání s variantou
nulovou
posouzení architektonického ešení, urbanistických souvislostí a souladu s územn
plánovací dokumentací pro navrhované ešení p estavby Ú OV
posouzení vlivu na p írodu, v etn vlivu na územní systémy ekologické stability,
významné krajinné prvky, b ehové ekosystémy
posouzení zabezpe ení protipovod ové ochrany navrhovaných staveb, funkce za ízení
istírny p i vysokých vodních stavech, ovlivn ní odtokových pom r Vltavy v Praze p i
povodních
posouzení dalších aspekt , nap . hledisek nakládání s odpady (kaly, kategorizace
odpad , soulad s p edpisy a trendy), využití odpad , respektive jejich odstra ování,
porovnání s nulovou variantou, nároky na surovinové a energetické zdroje, nároky na
dopravní a jinou infrastrukturu, ovlivn ní hydro-geologických a inženýrko-geologických
pom r , zábor zem d lské p dy, apod.
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i.2

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

Struktura oznámení zám ru

Struktura p edkládaného oznámení odpovídá p íloze 4 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování
vlivu na životní prost edí (v platném zn ní), tj. struktu e „Dokumentace hodnocení vlivu
zám ru na životní prost edí“.
Sou asný stav Ú OV Praha je popsán v následující kapitole (i.3) - popis provozu
Ú OV, provozní problémy, (ne)soulad s platnou legislativou, základní kapacitní charakteristiky
sou asného stavu - vstupy a výstupy (voda, ovzduší, odpady, hluk, nároky na energetické a
surovinové zdroje a dopravní infrastrukturu). Sou asný stav bez zásadní p estavby nevyhovuje
z hlediska sou asných požadavk na parametry išt ní odpadních vod, nesrovnatelné je také
sou asné a návrhové látkové zatížení Ú OV (viz následující kapitoly). Proto nelze sou asný
provoz Ú OV považovat za rovnocennou variantu ešení problematiky išt ní pražských
komunálních vod, respektive za tzv. nulovou variantu.
Pro ú ely porovnání je krom posouzení zám ru uvažována ješt tzv. pseudo-nulová
varianta, která p edpokládá v cílovém roce 2010 zachování sou asné koncepce išt ní
odpadních vod a hospoda ení s istírenským kalem ve stávajícím areálu Ú OV – úm rn nár stu
látkového zatížení istírny však oproti sou asnosti mírn vzrostou nároky na energetické a
surovinové zdroje a dopravní infrastrukturu, dojde ke zvýšení vypoušt ného zne išt ní do vodního
recipientu a do ovzduší, zvýšena bude i hlu nost prost edí a pachová zát ž. P edkládané
návrhové ešení je v ásti E tohoto Oznámení multikriteriáln porovnáno s pseudo-nulovou
variantou.
Nad obvyklý rámec dokumentace EIA je v další úvodní kapitole (i.4) zrekapitulována
historie vývoje zám ru intenzifikace a celkové p estavby Ú OV Praha, uvedeny jsou d íve
zvažované varianty ešení a d vody jejich zamítnutí.

i.3

Sou asný stav Ú OV Praha

i.3.1 Popis Ú OV Praha, soulad s legislativou, vodohospodá ské povolení
Umíst ní
Úst ední istírna odpadních vod Praha (dále jen Ú OV) je umíst na v Praze 6 na Císa ském
ostrov (v jeho severo-západní ásti), který je z jedné strany obtékán ekou Vltavou a z druhé
strany je odd len od b ehu plavebním kanálem.
Základní koncepce provozu stávající Ú OV Praha, provozní problémy
Odpadní vody do Ú OV p itékají systémem sedmi kmenových stok rozd lených do dvou
výškových horizont , ze kterých jsou šnekovými erpadly p e erpávány do nátokových kanál
istírny. istící proces je mechanicko-biologický s dávkováním chemikálií. Za bezdeštného po así
se v Ú OV istí veškerý p ítok odpadní vody, který do trojské kotliny p itéká.
Velikost aktiva ní nádrže je však malá, proto se v zimním období dosahuje pouze áste né
nitrifikace odpadní vody. Stupe odstran ní dusíku je nízký a z hlediska koncentrace
amoniakálního a anorganického dusíku v odtoku nejsou spln ny požadavky legislativy platné v
R. P i implementa ních jednáních o vstupu R do EU bylo dohodnuto, že celé území R bude
„citlivou oblastí“ ve smyslu direktivy 91/271/EEC. Tyto limity jsou samoz ejm p ísn jší a v
sou asné dob jsou již zahrnuty i do naší legislativy v NV . 61/2003 Sb.
Rovn ž kalové hospodá ství je kapacitn nedosta ující. Kaly produkované na Ú OV jsou
anaerobn stabilizovány ve dvoustup ových vyhnívacích nádržích p i teplot 55ºC. Vyhnívací
nádrže sestávají ze t í tve ic nádrží, z nichž každá tve ice obsahuje dv vyh ívané nádrže
I. stupn s pevným stropem, mechanicky míchané a dv nádrže II. stupn s nasazeným
plynojemem. Do konce roku 2002 m l být dokon en p echod na termofilní provoz všech
vyhnívacích nádrží. Povodn v srpnu 2002 však postupný p echod vyhnívacích nádrží na
termofilní proces zpomalily. Vyhnívací nádrže jsou p et žovány p edevším látkov . Zahuš ování
surového kalu na sušinu 6 % neumož uje z provozního hlediska již další zvyšování koncentrace
archiv. íslo: 04 029/05/1

strana 6

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s.
ervenec 2005

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

surového kalu. Nedostate ná kapacita kalového hospodá ství se projevuje p edevším v období
špi kových zatížení, kdy m sí ní produkce surového kalu dosahuje cca 120 % dlouhodobé
pr m rné m sí ní produkce. Odvodn ný vyhnilý kal je dopravován vodorovnými a svislými
zakrytými dopravníky do dvojice venkovních akumula ních sil. Odtud byl odebírán specializovanou firmou ke kompostování, v sou asnosti je likvidován na skládce komunálního odpadu
SOH v Benátkách nad Jizerou. Z hlediska koncentrace t žkých kov spl uje odvodn ný kal
stávající podmínky pro využití v zem d lství. Novelizace p íslušných p edpis však zavádí další
sledované hodnoty, takže využití produkovaných kal na výrobu kompost je stále složit jší,
poptávka po využití v zem d lství je zcela nedostate ná.
Produkovaný bioplyn se spaluje v energocentru ve 4 plynových motorech o výkonu po
1 MW. V nedávné dob byl instalován 5. plynový motor. P ípadný p ebyte ný bioplyn se spaluje
ve ty ech ho ácích zbytkového plynu.
Sou asný stav v išt ní odpadních vod na Ú OV je charakterizován malým efektem na
odstra ování dusíku z odpadní vody. Velikost aktiva ních nádrží je nedostate ná a do istírenské
linky není za azena „klasická“ denitrifika ní nádrž. V závislosti na teplot odpadní vody a velikosti
p ivedeného zne išt ní dochází k áste né nitrifikaci amoniakálního dusíku. Produkované
oxidované formy dusíku - dusi nany však nejsou redukovány v denitrifika ní nádrži, což
zp sobuje, že v teplém období nepravideln nárazov dochází k vzplývání kalu na hladinu
dosazovacích nádrží v d sledku denitrifika ních pochod . Tím dochází k zvyšování koncentrace
nerozpušt ných látek na odtoku z Ú OV a úm rn i ostatních parametr zne išt ní jako je CHSK,
BSK5, Norg. apod. V d sledku výše uvedených skute ností nejsou dosahovány zbytkové
koncentrace zne išt ní, které jsou požadovány sou asn platnou legislativou.

Vodohospodá ské povolení k provozu Ú OV
V souladu s p vodn platnou legislativou je sou asný stav legalizován vodohospodá ským
povolením, v kterém jsou uvedeny vyšší hodnoty zbytkového zne išt ní. Tyto vyšší hodnoty jsou v
praxi v podstat dosahovány. Jakost vy išt né odpadní vody se netýká pouze platných limitních
hodnot zbytkové koncentrace zne išt ní, ale zahrnuje i problematiku poplatk za vypoušt né
zne išt ní. Sou asné vodohospodá ské povolení je platné do konce roku 2005.
Dle vodohospodá ského rozhodnutí z 22.11.2000 jsou návrhová množství odpadních vod
p itékajících na Ú OV následující:
Q24
Qmax

6,0 m3/s
8,2 m3/s

21 600 m3/h
29 520 m3/h

518 400 m3/d

Pr tok Qmax je povolen pouze po dobu 1 hodiny.

Uvažované látkové zatížení (vstupního zne išt ní odpadních vod) Ú OV je následující (viz
p vodní návrh I. etapy intenzifikace):
BSK5
CHSK
NL
N-NH4+
N-NOx
N-celk.
P-celk.

190
400
220
24
3,1
39
5,0

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

114 912
241 920
133 056
14 515
1 875
23 587
3 024

kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d

Pro intenzifikaci Ia. Ú OV bylo vydáno vodohospodá ské rozhodnutí Magistrátem hlavního m sta
Prahy pod .j. MHMP - 70100 / 95,VYS / 3-2584 / 95 / Kp, dne 27.6.1995 na základ Projektu ke
stavebnímu ízení zpracovaného v 01. 1995 Hydroprojektem a.s. na parametry + uvedené v
projektové dokumentaci. (+)
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Dle projektové dokumentace m ly ukazatele a hodnoty zne išt ní vy išt né odpadní vody po
smíšení odtoku ze starých a nových dosazovacích nádrží spl ovat následující ukazatele
zne išt ní: +
20,0 mg/l +
BSK5
75,0 mg/l +
CHSK – Cr
20,0 mg/l +
NL
9,4 mg/l +
N-NH4+
1,9 mg/l +
Pcelk
Dne 24.9.1997 vydal Magistrát hlavního m sta Prahy povolení k prozatímnímu užívání ke
zkušebnímu provozu dokon enou stavbu intenzifikované Ú OV s následujícími limity pro
množství a ukazatele a hodnoty zne išt ní odpadních vod:
Q
BSK5
CHSK
NL
N-NH4+
P-celk.

pr m r
7,0 m3/s
30 mg/l
110 mg/l
52 mg/l
14 mg/l
3,0 mg/l

maximum
8,4 m3/s
60 mg/l
200 mg/l
100 mg/l
20 mg/l
5,0 mg/l

Sou asn bylo dohodnuto, že na základ pr b žného vyhodnocení provozu intenzifikované
Ú OV za rok 1997, budou na za átku roku 1998 limity upraveny pro zbývající ást zkušebního
provozu. Novelizované limitní hodnoty vydal Magistrát dne 19.2.1998:
Q
BSK5
CHSK
NL
N-NH4+
P-celk.

pr m r
7,0 m3/s
20 mg/l
85 mg/l
35 mg/l
12 mg/l
3,0 mg/l

maximum
8,4 m3/s
45 mg/l
150 mg/l
100 mg/l
20 mg/l
5,0 mg/l

Po ukon ení zkušebního provozu bylo vydáno vodohospodá ské povolení pod .j. MHMP76073/2000/VYS/Tr s platností do konce roku 2005. Povolené odtokové parametry stanovené
platným Vodohospodá ským rozhodnutím ze dne 22. 11. 2000 jsou následující:
parametry pr toku Ú OV

6,0
7,0
8,2
189 216 000

Q24
Qden
Qmax - po dobu 1 hod
Qrok

m3/s
m3/s
m3/s
m3/rok

požadované parametry ukazatel zne išt ní na odtoku z Ú OV

BSK5
CHSK
NL
N-NH4 léto
N-NH4 zima
Pc
Nanorg - léto
Nanorg - zima
archiv. íslo: 04 029/05/1

pr m r
(mg/l)
20
80
25
12
18
1,8
22
27

maximum
(mg/l)
40
140
70
18
32
4
32
40
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Od roku 2001 je zpoplatn n anorganický dusík, p i emž v sou asnosti dosahovaná pr m rná
ro ní koncentrace anorganického dusíku je v d sledku provedených opat ení pod zpoplatn nou
koncentrací 20 mg/l Nanorg..

Souvislost sou asného stavu s platnou legislativou
Stávající Ú OV má vodohospodá ské povolení dle NV .82/1999 Sb., platné do konce roku 2005.
Limitní hodnoty p edepsané dle legislativy platné v dob vydání vodohospodá ského povolení
Ú OV plní. Pro spln ní podmínek „citlivých oblastí“ však není ve stávajícím stavu Ú OV
dostate n kapacitní. Ú OV pro hlavní m sto Praha je za azena pod íslem 84 do seznamu
aglomerací nad 10 000 EO, u kterých se p edpokládá zajišt ní požadavk Sm rnice 91/271/EHS
do konce roku 2010.
Z citace Na ízení vlády . 61/2003 Sb. vyplývá, že p i stanovení limit pro dusík a fosfor
vezme vodoprávní ú ad v úvahu harmonogram výstavby a rekonstrukce technologických stup
odstra ování dusíku a fosforu pro konkrétní aglomerace eské republiky schválený vládou, na
základ dohody R s EU o p echodném období pro implementaci sm rnice 91/271/EHS, v rámci
„Strategie financování implementace sm rnice Rady 91/271/EHS o išt ní m stských odpadních
vod". Pro tam uvedené konkrétní aglomerace a do stanovené doby ukon ení výstavby nebo
rekonstrukce, maximáln však do 31.12.2010, stanoví vodoprávní ú ad emisní limity podle
následujících emisních standard :
Kapacita

Nanorg

OV (EO)
p ípustná hodnota „p“
(sm sné vzorky)

10 001-100 000
> 100 000

Pcelk

maximální hodnota „m“
(jednorázová)

20
15

30
20

„p“

„m“

3,0
1,5

6
3

Z výše uvedené citace vyplývá, že do konce roku 2010 m že Ú OV Praha získat
vodohospodá ské povolení na limitní hodnoty v anorganickém dusíku a v celkovém fosforu.
Sou asn je nutné konstatovat, že ve stávajícím stavu nejsou pln ny ani zmírn né hodnoty pro
anorganický dusík.
Pr m rné ukazatele a hodnoty zne išt ní vy išt né odpadní vody po smíšení odtoku ze
starých a nových dosazovacích nádrží vykazuje za hodnocené období (rok 2003) následující
koncentrace zbytkového zne išt ní (hodnoty zbytkového zne išt ní požadované sou asn
platným vodohospodá ským povolením jsou v sou asnosti dosahovány):
Ukazatel
BSK5
CHSK – Cr
NL
N-NH4+
Nanorg
Nc
Pcelk

archiv. íslo: 04 029/05/1

Staré DN
(mg/l)
9,4
53,5
22,0
6,5
17,0

Nové DN
(mg/l)
10,0
62,8
28,0
6,1
17,0

21,1
1,5

22,2
1,5
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(mg/l)
9,6
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24,0
6,3
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1,5
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(Ne)soulad s na ízením vlády . 61/2003 Sb.
eská republika v rámci p ípravy vstupu do EU novelizovala na ízení vlády, kterým se upravuje
vypoušt ní vod do recipientu. S ú inností od 1. b ezna 2003 vstoupilo v platnost Na ízení vlády
. 61/2003 Sb. (požadované parametry viz níže uvedená tabulka):
Parametr
jednotka
NV .61/2003 Sb. „p“ / „m“
mg/l
75 / 125
CHSK
BSK5
mg/l
15 / 30
mg/l
20 / 40
NL
Pcelk.
mg/l
1,0 * / 3
Ncelk.
mg/l
10* / 20**
*)

**)

jedná se o celoro ní pr m rnou hodnotu
hodnota platí pro období, ve kterém teplota odpadní vody na odtoku z biologického
stupn vyšší než 12 oC (minimáln ve 3 m eních z 5ti)

Jak vyplývá z uvedených tabulek – sou asný provoz vyhovuje platnému vodoprávnímu
rozhodnutí, avšak nespl uje (a není schopen zabezpe it) parametry požadované na odtoku
z Ú OV podle Na ízení vlády . 61/2003 Sb. v ukazatelích Ncelk, Pcelk, NL. Požadavky na
ukazatele a hodnoty zne išt ní odpadní vody na odtoku a dostupná plocha jsou hlavními
limitujícími faktory celkové p estavby Ú OV.

ešení díl ích provozních problém
Realizovaná opat ení spadala do souboru „krátkodobých opat ení“, tj. opat ení, která mají
odstranit nejv tší problémy a nedostatky v sou asném provozu Ú OV. Jejich cílem je jednak
dosažení pr m rné ro ní koncentrace anorganického dusíku pod zpoplatn nou koncentraci 20
mg/l Nanorg a dále i minimalizovat problémy s tvorbou biologické p ny v aktiva ní nádrži.
K opat ením k dosažení nižší koncentrace anorganického dusíku, než je zpoplatn ná mez,
spadá i zám na míchání nátokové galerie vzduchem za míchání míchadly, dále instalace
míchadel do t etí a tvrté sekce regenera ní nádrže. Rovn ž se p ipravuje realizace dávkování
externího substrátu do anoxické zóny regenera ní nádrže pro zvýšení denitrifika ní kapacity.
Prob hly zkoušky denitrifikace v prvních dvou sekcích AN 2. K omezení tvorby biologické
p ny bylo realizováno chlorování aktiva ní sm si dávkováním roztoku chlornanu do proudu
vratného kalu. Rovn ž se dokon uje dávkování polymerního flokulantu do DN pro zlepšení
sedimenta ních vlastností vlo ek kalu v dosazovacích nádržích.
Obdobná situace je i u kalového hospodá ství. Vyhnívací nádrže jsou p et žovány a to
p edevším látkov . Zahuš ování surového kalu na sušinu 6 % neumož uje z provozního hlediska
již další zvyšování koncentrace surového kalu. Nedostate ná kapacita kalového hospodá ství se
projevuje p edevším v období špi kových zatížení, kdy pr m rná m sí ní produkce surového kalu
dosahuje cca 120 % pr m rné ro ní produkce. P echodem na termofilní vyhnívání se sice z v tší
ásti odstranily problémy s malou dobou zdržení a se zatížením vyhnívacích nádrží, ale nov je
nutné ešit problematiku skladování, manipulace a odvozu odvodn ného vyhnilého kalu v etn
problematiky jeho odvod ování p i teplot o cca 15 st.C vyšší, než bylo dosahováno p i mezofilní
teplot vyhnívání. Rekonstruované plynové potrubí bylo již na tento stav dimenzováno.
Od konce roku 2001 se nov objevil problém se stále se zvyšujícím podílem anorganických
látek v kalu. Kritická situace odvod ování vyhnilých kal vyústila v látkové p et žování odst edivek
s následným zvýšením jejich poruchovosti v etn nutnosti rekonstrukce dopravních cest vyhnilého
kalu. V roce 2003 prob hla rekonstrukce odvodn ní. Rekonstruované odst edivky zvládají
odvodn ní produkce veškerého vyhnilého kalu a jejich provoz neomezoval kapacitu kalového
hospodá ství. Na pracovišti kalová pole Drasty byl v íjnu 2003 ukon en provoz, kal ze všech polí
byl vyvezen a sítopásové odvod ovací kalolisy byly zakonzervovány,

archiv. íslo: 04 029/05/1
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i.3.2 Základní kapacitní charakteristiky sou asného stavu, vstupy, výstupy
(voda, odpady, ovzduší, hluk)
Zatížení stávající Ú OV kolísá jak v pr b hu let, tak i v pr b hu roku. Velkým zásahem bylo
p erušení provozu Ú OV v d sledku povodn v srpnu roku 2002. Nutné opravy si vyžádaly ur itý
as, což se projevilo tím, že za átek roku 2003 byl ješt ovlivn n nedokon eným zapracováním
biologického stupn a vyhnívacích nádrží. Od druhého tvrtletí 2003 je již provoz Ú OV
stabilizovaný. V roce 2004 byly zaznamenány tyto hlavní parametry množství a zne išt ní surové
odpadní vody:
Vstupy, výstupy - pr tok odpadní vody:
minimální denní p ítok
2,91 m3/sec
maximální denní p ítok
7,33 m3/sec
pr m rný denní p ítok
3,97 m3/sec
ro ní p ítok
125 423 675 m3/rok
Jak vyplývá z dále uvedené tabulky, koncentrace zne išt ní kolísala ve zna ném rozmezí. Velké
výkyvy zaznamenala p edevším koncentrace nerozpušt ných látek a CHSK. Kolísání koncentrace
nerozpušt ných látek má samoz ejm dopad i na velikost kolísání produkce primárního kalu.
Vstupy - splaškové vody - p ítok - koncentrace
Ukazatel

maximum
mg/l
400
1 100
1 080
54
55
71
11,0

pr m r
mg/l
238
613
393
30
31
55
7,7

Vstupy - splaškové vody - p ítok – bilan ní hodnoty
Ukazatel
minimum
maximum
t/m síc
t/m síc
1 983
3 270
BSK5
5 080
8 608
CHSK – Cr
3 116
5 259
NL
+
239
361
N-NH4
245
383
Nanorg
440
718
Nc
63
102
Pcelk

pr m r
t/m síc
2 486
6 431
4 126
312
324
572
80

BSK5
CHSK – Cr
NL
N-NH4+
Nanorg
Nc
Pcelk

minimum
mg/l
120
390
204
18
21
34
4,2

Voda - výstupy - odtok z Ú OV – koncentrace
Ukazatel
Staré DN
mg/l
6,8
BSK5
43,8
CHSK – Cr
13,0
NL
5,5
N-NH4+
18,0
Nanorg
20,4
Nc
1,1
Pcelk

archiv. íslo: 04 029/05/1
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Nové DN
mg/l
5,8
39,2
9,0
4,8
18,0
20,4
1,0

Spole ný odtok
mg/l
6,4
41,7
11,0
5,1
18,0
20,3
1,1
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Voda - výstupy - odtok z Ú OV - bilance
Ukazatel
M sí ní maximum
t/m síc
35
BSK5
299
CHSK – Cr
57
NL
+
10
N-NH4
128
Nanorg
141
Nc
8
Pcelk

M sí ní minimum
t/m síc
104
590
198
110
249
284
15

Pr m r
t/m síc
68
441
118
55
189
215
11

Výstupy – odpady (písek, shrabky)
Na hrubém p ed išt ní (lapák písku a strojn stírané esle) byly v roce 2004 zjišt ny produkce v
množství:
minimum
maximum
celkem
t/m síc
t/m síc
t/rok
Písek
236
509
3 857
Shrabky
172
316
3 044
Odpad z lapák písku je za azen pod katalogovým íslem 19 08 02, shrabky z eslí jsou za azeny
pod katalogovým íslem 19 08 01. Oba produkty nejsou za azeny mezi nebezpe né odpady.
Písek je odvážen na skládku odpadu, odvodn né shrabky jsou odváženy v kontejnerech
nákladními automobily – též na skládku komunálního odpadu.
Výstupy – odpady (produkce vyhnilého kalu) rok 2004
M sí ní hodnoty

Vyhnilý kal - sušina
t/m síc
1 811
1 877
2 066
2 042
2 474
2 259
1 599
1 639
1 768
1 883
1 803
2 412
t/rok
23 451
t/den
64,7

leden
únor
b ezen
duben
kv ten
erven
ervenec
srpen
zá í
íjen
listopad
prosinec
sou et
pr m r na den

Odvezeno Ú OV
t/m síc
3 889
2 017
5 756
6 274
8 483
6 853
5 044
5 176
4 573
5 992
5 476
6 642
t/rok
66 175
t/den
180,8

Odst ed ný kal
%
28,4
30,9
30,3
31,5
31,3
31,5
35,1
35,6
35,7
31,6
32,8
31,6
%
32,2

Kaly z išt ní komunálních vod jsou za azeny pod katalogovým íslem 19 08 05 - nejsou za azeny
mezi nebezpe né odpady.
Vybrané polutanty ve vyhnilém kalu (v mg/kg sušiny)
pr m r
maximum
minimum

Cr
254
530
92
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Pb
84
110
0

Cu
335
415
280

Zn
2 837
4 290
2 000

Cd
2,9
4,0
1,3
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Ni
74
140
48

Co
10,0
14,5
5,2

Hg
3,6
6,2
2,2

As
6,4
10,5
2,5

AOX
200
230
180

PCB
0,088
0,118
0,053

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s.
ervenec 2005

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

Ve smyslu p ílohy . 3 vyhlášky . 382/2001 Sb. - o podmínkách použití upravených kal na
zem d lské p d - jsou vyhnilé kaly nepoužitelné pro p ímou aplikaci jako hnojivo zem d lské
p dy – s ohledem na vysoké maximální obsahy vybraných t žkých kov . V p ípad úpravy t chto
kal (nap . kompostováním) lze p edpokládat, že hodnoty koncentrací polutant by stanovené
maximální p ípustné hodnoty nedosahovaly. Z stává však problém zcela nedostate né poptávky
po této surovin v zem d lském sektoru.

Výstupy – emise do ovzduší
Stávajícími st edními stacionárními zdroji zne iš ování ovzduší v areálu Ú OV (ve smyslu zákona
. 86/2002 Sb. - o ochran ovzduší ) jsou: kogenera ní jednotky MG1, MG2, MG3, MG4, MG5,
kotle K1, K2, K3, K4 a ho ák zbytkového plynu.
Pro porovnání schopnosti zpracovávat výhledov uvažovaných 155 t sušiny surového kalu
za den bylo nutno výpo tov nasimulovat navýšení emisí do ovzduší úm rné navýšení produkce
kalu na plánovanou kapacitu NÚ OV - tzv. pseudo-nulová varianta – viz kapitola i.2. Pro simulaci
byl navržena pátá (posílená) kogenera ní jednotka ozna ena MG5´.
Údaje pro výpo et emisních tok byly p evzaty z protokol z m ení emisí provedených
autorizovanou m ící skupinou (ve smyslu zákona . 86/2002 Sb. - o ochran ovzduší) a
z provozní evidence za rok 2003.
Obdobn byl stanoven po et dopravních prost edk nutných na odvoz vyhnilého kalu a pro
další dopravní obsluhu. Dnešní produkce vyhnilého kalu je p ibližn 181 t/den, ve výhledu se
p edpokládá 248 t/den. Tím bude úm rn navýšena dopravní zát ž (viz text v kapitole i.3.4).
Podrobné údaje jsou uvedeny v p íloze J.2 Oznámení - Posouzení vlivu zám ru „Celková
p estavba Ú OV Praha na Císa ském ostrov “ na ovzduší.
Výstupy – pachová zát ž okolí spojená s provozem stávající Ú OV
Specializovaná studie (p íloha J.6 Oznámení) se zabývala problematikou emisí pach z Ú OV
hlavního m sta Prahy. Byly vytipovány zásadní zdroje, které jsou, podle p edpokladu, nejv tšími
zdroji pachových látek.
Hlavními zdroji zápachu jsou p edevším kalové hospodá ství a mechanické p ed išt ní.
Nejv tší intenzita pachových látek 1 byla nam ena na komínu z haly B4.1 – odst edivka,
zahušt ní kalu, a to 5 247 ouE/m3. Vzhledem k minimálnímu proud ní odpadního vzduchu je
hmotnostní tok pachových látek p ibližn 185 ouE/s. 2
Koncentrace pachových látek na otev eném kalovém zásobníku (nádrž C) byla
645 ouE/m3, avšak vzhledem k velikosti otev ené plochy a minimální rychlosti proud ní vzduchu
vychází hmotnostní tok 11 522 ouE/s.
Dalším výrazným zdrojem zápachu je nakládka kalu na nákladní vozy, kde bylo nam eno
v nejbližším okolí vozu 2 623 ouE/m3. V tomto p ípad je problematické exaktn stanovit
hmotnostní tok pachových látek, proto tato hodnota nebyla zahrnuta do rozptylové studie.

1

) Intenzita pachových látek se uvádí v jednotkách ouE/m3, dále uvád né kvantifikace pach se týkají
hmotnostníko toku pachových látek – jednotka ouE/s
2
) ouE - evropská pachová jednotka (European Odour unit)- takové množství pachových látek, které p i
odpa ení do 1 krychlového metru neutrálního plynu za standardních podmínek, vyvolá fyziologickou
reakci komise posuzovatel (prahová koncentrace detekce pachu) shodnou s reakcí vyvolanou
evropskou referen ní hmotností pachové látky (EROM) odpa enou do jednoho krychlového metru
neutrálního plynu za standardních podmínek.
Evropská referen ní hmotnost pachové látky EROM (European Reference Odour Mass) - p ijatá
referen ní hodnota evropské pachové jednotky p edstavující definovanou hmotnost certikovaného
referen ního materiálu. Jeden EROM je roven 123 g n-butanolu (CAS 71 36 3). Odpa en do jednoho
krychlového metru neutrálního plynu vytvo í molární zlomek 0,040 mol/mol.

archiv. íslo: 04 029/05/1
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Jak plyne ze zahrani ní rešerše, významným zdrojem pachových látek jsou všechny
otev ené biologické nádrže (aktiva ní, usazovací atp.). Tyto zdroje mají sice nízké koncentrace
pachových látek, ale zna né objemy odpadní vzdušiny. Pro Ú OV Praha byly vypo teny
hypotetické výsledky pro pachové emise z aktiva ních nádrží. Pro koncentrace spl ující emisní
limit 50 ouE/m3, p i proud ní vzduchu 0,5 m/s a ploše aktiva ních nádrží 24 000 m2 je emise
pachových látek 600 000 ouE/s. Jedná se jen o orienta ní výpo et na základ dat z jiných velkých
m stských OV. Na základ t chto dat zpracovaná rozptylová studie popisuje postižitelné imise
pachových látek až do vzdálenosti 2 km od zdroje.
Ostatní sledované zdroje nebyly z hlediska pachového zatížení významné.
Pro výpo et rozptylu pachových látek do blízkých oblastí byl použit disperzní model
OMONOS. Byly zpracovány dv varianty. První varianta popisuje stav pro bodový zdroj, druhá pro
plošný zdroj. Vzhledem k charakteru krajiny a k charakteru proud ní vzduchu jsou oba modely
tém shodné. V p ípad modelu bodového zdroje dochází k nejvyšším imisím pachových látek ve
vzdálenosti 20 m od zdroje, u modelu plošného zdroje ve vzdálenosti 60 m od zdroje. S 10%
pravd podobností je možné postihnout pachové látky ve vzdálenosti 180 m od zdroje (tj. v okolní
obytné zástavb ). Tato skute nost platí pro oba modely. Nam ené a následn vypo tené
hodnoty poskytují jen omezený obraz skute ného stavu rozptylu pachových látek.
Pro posouzení skute ného stavu emisí pachových látek do prost edí by bylo pot eba
prom it všechny možné zdroje nacházející se na Ú OV. Avšak i dosud nam ené hodnoty a
vypo tená data potvrzují, že Ú OV Praha je významným zdrojem pachových emisí a podle
dopad na rozsah imisí v obytné zástavb lze p edpokládat, že není spln n limit daný platnou
legislativou (§ 15 vyhlášky . 356/2002 Sb.).

Výstupy – hluk – areál Ú OV
V íjnu 2004 bylo provedeno kontrolní m ení dominantních zdroj hluku v areálu Ú OV Praha.
Jeho cílem bylo zjistit sou asnou akustickou situaci v nejbližším okolí areálu, resp. na jeho hranici
a v blízkosti zdroj hluku. Sou asn byla m ena kontrolní sonda cca 20 m p ed nejbližším
obytným objektem .p. 226 v ulici Papírenská, která sloužila ke zjišt ní celkové akustické situace
v lokalit . Nam ené hodnoty sloužily i ke kalibraci výpo tového modelu. Lokalizace míst m ení
je patrná z obrázku . 1 (Situace rozmíst ní míst m ení v areálu a v nejbližším okolí Ú OV
Praha) p ílohy J.1 Oznámení. Na základ m ení lze konstatovat, že dominantními zdroji hluku
jsou zejména šneková erpadla erpací stanice .1 a 2, dále za ízení vzduchotechniky a
kompresory zajiš ující provzduš ování lapa písku, objekt s odst edivkami, dmychárna .1 a 2 a
energocentrum. V následující tabulce jsou charakterizovány zmi ované dominantní zdroje hluku.
Charakteristika dominantních zdroj hluku v areálu Ú OV, popis míst m ení

Místo
m ení
M1
M2 a,b

M3

M4 a,b

Zdroj hluku
erpací stanice .1,
v innosti 2 šneková
erpadla
Plynové ho áky,
v provozu 6 ks
Objekt
s odst edivkami,
v innosti 4 až 5
za ízení, otev ená
vrata a okna od
budovy
erpací stanice .2,
v innosti 1 šnekové
erpadlo

archiv. íslo: 04 029/05/1

Charakteristika zdroj hluku
Popis míst m ení
Vn objektu umíst na 4 velká a 4 malá šneková erpadla, b žn
v provozu 3 erpadla - ve vzdálenosti 20 m od budovy
a – ve vzdálenosti 10 m od st edu zdroj hluku, na úrovni hráze,
tj. ve výšce cca 3,5 m nad terénem
b – ve vzdálenosti 3 m od zdroje hluku
Zd ný objekt, strop - akustický pohltivý podhled, okna kovová,
zvukoizola ní vrata, celkem 9 za ízení (2 typy: na vyhnilý kal a
na zahušt ní kalu z dosazovacích nádrží), v b žném provozu
v innosti 4 – 5 za ízení
– ve vzdálenosti 13 m p ed otev enými vraty
Vn objektu umíst no 8 šnekových erpadel, b žn v provozu 2
- 3 erpadla
a – ve vzdálenosti cca 6 m od budovy a 3 m od zdroje hluku
b – ve vzdálenosti cca 17 m od budovy
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Místo
m ení
M5
a,b,c

Zdroj hluku
Kompresory pro
provzduš ování

M6 a,b

Objekt dmychárny
.2, objekt uzav en
zdroje hluku uvnit
objektu

M7 a,b

Energocentrum –
kogenerace, ve
venkovním prostoru
p ed objektem
umíst no celkem 18
ks chladi , v chodu
1 zdroj hluku

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

Charakteristika zdroj hluku
Popis míst m ení
zdroje hluku umíst né v suterénu p ízemního objektu, výduchy a
sání VZT vyúst ny nad terén ve vzdálenosti cca 4 m od objektu
kompresorovny, 2 objekty u lapa písku každý na jedné stran ,
v provozu vždy 1 objekt spolu s p ívodem a odvodem VZT
a – ve vzdálenosti cca 2 m od fasády budovy p ed okny
b – ve vzdálenosti cca 3 m p ed zav enými dve mi budovy
(druhá strana fasády kompresorovny)
c – na hranici pozemku Ú OV ve sm ru k obytnému objektu
.p. 226 v ulici Papírenská
Zd ný objekt, ŽB strop, okna Cololit, zdroje hluku dmychadla
sloužící k provzduš ování aktiva ních nádrží, celkem 4 za ízení
uvnit objektu, v b žném provozu v innosti 2 za ízení
a – ve vzdálenosti cca 14 m p ed vraty budovy sm rem
k hranici pozemku k Vltav
b – na hranici pozemku p ed budovou, v úrovni hráze Vltavy
ve venkovním prostoru p ed objektem umíst no celkem 18 ks
chladi , uvnit zd ného objektu 4 kogenera ní odhlu n né
jednotky, kotelna na vyráb ný bioplyn k vytáp ní areálu a TUV
a – ve vzdálenosti cca 3 m od zdroje hluku
b – ve vzdálenosti cca 10 m od zdroje hluku sm rem k erpací
stanici .2

Poznámka k tab.: Mikrofon byl orientován vždy ke zdroji hluku, pokud není up esn no v tabulce byla
hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A m ena ve výšce 1,5 m nad terénem. Vzhledem
k ustálenému charakteru zdroje hluku byl zvolen interval m ení 5 min na každém m ícím míst

Výsledky m ení jsou shrnuty v následující tabulce, výsledky výpo t ovlivn ní stávající akustické
situace provozem Ú OV jsou shrnuty v p íloze J.1 Oznámení.
Místo
m ení

Hodnoty akustického tlaku A (dB)

M1
M2

a
b

M3
M4
M5
M6
M7

a
b
a
b
a
b*
a
b

L1
77,0
62,1
69,5
70,3
82,2
77,5
72,3
74,3
59,4
50,9
74,0
63,7

L 10
76,9
61,4
69,2
69,3
81,9
77,3
70,5
72,7
58,4
49,8
73,6
63,4

L 50
76,4
60,8
68,7
68,3
81,6
76,9
69,7
72,1
57,4
49,0
73,2
63,1

L 90
76,1
60,2
68,2
67,6
81,3
76,5
68,6
71,6
56,7
48,0
72,8
62,7

L 99
75,8
59,8
40,4
67,2
81,1
76,1
40,4
71,1
56,5
47,5
72,5
62,4

L AeqM
76,4
60,6
68,5
68,4
81,6
76,9
69,5
72,1
57,5
49,0
73,2
63,1

Poznámka: v míst m ení M6b byl p i m ení hluku z provozu Ú OV sou asn zaznamenán i pr jezd
1 vlaku, který ovlivnil nam enou hodnotu.

archiv. íslo: 04 029/05/1
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i.3.3 Vstupy / výstupy - energetické a surovinové zdroje
Bilance produkce a spot eby bioplynu (rok 2004)
Vývin bioplynu

Únik bioplynu

1 289 173
1 284 559
1 358 757
1 279 914
1 324 434
1 320 434
1 149 757
1 145 240
1 181 472
1 495 976
1 443 032
1 685 463
1 289 173

181
166
0
1 259
173
0
9 105
1 228
786
127
290
282
181

m3

leden
únor
b ezen
duben
kv ten
erven
ervenec
srpen
zá í
íjen
listopad
prosinec
pr m r za m síc

Spot eba bioplynu

m3

m3

1 288 992
1 284 393
1 358 757
1 278 655
1 324 261
1 320 434
1 140 652
1 144 012
1 180 686
1 495 849
1 442 742
1 685 181
1 288 992

Bilance výroby tepla a výroby a spot eby elektrické energie (rok 2003)
Výroba tepla

leden
únor
b ezen
duben
kv ten
erven
ervenec
srpen
zá í
íjen
listopad
prosinec
sou et

Výroba el. energie Odb r el.energie

GJ

MWh

MWh

12 857
11 086
13 318
13 410
12 730
11 072
11 572
9 397
10 363
14 622
14 454
14 276
149 157

0
1 084
2 313
2 379
2 539
2 433
2 048
2 258
2 216
2 198
2 028
2 712
24 208

3 512,01
1 815,27
1 368,05
1 242,72
1 079,37
1 029,19
1 495,76
1 133,72
1 217,74
1 510,26
1 636,27
1 211,18
18 251,54

Spot eba el.
energie

MWh

3 512,01
2 899,27
3 681,15
3 621,72
3 618,37
3 462,19
3 543,76
3 391,72
3 433,74
3 708,26
3 664,27
3 923,18
42 459,64

Souhrnné nároky na energie a vodu (elekt ina, plyn, provozní a pitná voda) údaje za rok
2004
Elektrická energie
- ro ní odb r elektrické energie
43 434 MWh
- ro ní výroba elektrické energie
23 927 MWh
15 944 614 m3

Bioplyn - ro ní spot eba (údaj za rok 2004)
Pitná voda - ro ní spot eba (údaj za rok 2004)

16 757 m3

Provozní voda - jako provozní voda je v Ú OV využívána vy išt ná voda z dosazovacích nádrží

archiv. íslo: 04 029/05/1
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Surovinové nároky (chemikálie) - ro ní spot eba
flokulant pro odst edivky (Praestol, Zetag):
rok 2003
plán na rok 2004

180 t
244 t

flokulant pro sedimenta ní nádrže (Praestol):
rok 2003
plán na rok 2004

29 t
34 t

flokulant pro manipula ní nádrže (Zetag):

rok 2003
plán na rok 2004

10,4 t
17,7 t

polymerní flokulant do dosazovacích nádrží:
rok 2003
plán na rok 2004

23,2 t
23,2 t

PIX p ed aktivace a UN celkem (síran železitý):
plán na rok 2004

9 950 t

i.3.4 Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu
Dovoz chemikálií
- flokulant – nákladní auto s nosností 10 t
- PIX – cisterna s p ív sem

2 x za m síc
15 x za m síc

Odvoz vyhnilého odvodn ného kalu
Pr m rná denní produkce kalu cca
181 t (66 175 t/rok)
Odvoz soupravami nákladní auto s p ív sem o nosnosti 20 t tj, cca 9,0 souprav za den na ízenou
skládku do Benátek nad Jizerou (fa REO – RWE).
Odvoz odvodn ných shrabk
ro ní produkce shrabk
3 044 t/rok
denní produkce shrabk
8 – 9 t /den
Odvoz v uzav ených konejnerech nosnosti cca 7 t tj, cca 1-2 kontejnery/den na ízenou skládku do
Benátek nad Jizerou.
Odvoz písku
Produkce písku
3 857 t/rok
Odvoz soupravami nákladní auto s p ív sem o nosnosti 20 t – tj. cca 150 souprav za rok, tj.
cca 0,5 soupravy/den, na ízenou skládku do Benátek nad Jizerou.

P ibližná trasa odvozu odpadních produkt Ú OV
Vzdálenost Ú OV – Benátky nad Jizerou je cca 70 km, z toho pr jezd Prahou je po vn jším
silni ním okruhu II. v délce cca 30 km, po trase Ú OV - Podbabská - Jugoslávských partyzán Evropská - silni ní okruh (Novo eporyjská) - K Barrandovu - Barrandovský most - Jižní spojka Pr myslová – Mladoboleslavská.
Dopravní zatížení p i sou asném stavu Ú OV Praha – celkov
innost
po et souprav pr m rn za den (jednosm rn )
0,5
dovoz chemikálií
9,0
odvoz vyhnilého odvodn ného kalu
1,5
odvoz produkce shrabk
0,5
odvoz písku
CELKEM
11,5
archiv. íslo: 04 029/05/1
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Pro porovnání je v dále uvedené tabulce simulována dopravní zát ž, zajiš ující provozní kapacity
výhledového stavu (tj. v tší množství odpadních vod a zbytkových materiál ) p i zachování
stávající koncepce technologické linky Ú OV.
Po et nákladních vozidel p i výhledovém zatížení prakticky stávající linky Ú OV („pseudonulová varianta“)
innost
po et souprav pr m rn za den (jednosm rn )
1,5
dovoz chemikálií
10,5
odvoz vyhnilého odvodn ného kalu
3,0
odvoz produkce shrabk
1,5
odvoz písku
CELKEM
16,5

i.4

Vývoj ešení problematiky Ú OV Praha, d íve zvažované varianty
ešení p estavby Ú OV v etn komentá e

Úst ední istírna odpadních vod v Praze (dále jen Ú OV) byla postavena na Císa ském
ostrov v 60. letech jako klasická mechanicko - biologická istírna s jednostup ovým biologickým
procesem, s kapacitou mechanického stupn 5,0m3/s a biologického stupn 2,5 m3/s.
Od roku 1970 se studijn sledovala koncepce výstavby nové istírenské kapacity pro hlavní m sto
Prahu - bylo zpracováno a vyhodnoceno až 22 variant ešení, z nichž byly u in ny dva základní
záv ry:
v prvním kroku zajistit intenzifikaci Ú OV na Trojském ostrov do roku 1978
v druhém kroku zajistit p ípravu a výstavbu nové istírenské kapacity (dále jen N OV) mimo
území hlavního m sta Prahy, v etn p ivad e, navazujícího na pražskou kanaliza ní sí tak,
aby mohly být postupn uvedeny do provozu v roce 1985 až 2000.
Na t chto úkolech se soustavn soub žn pracovalo až do roku 1989 a byly provedeny
následující práce a projekty:
1) P ípravné a realiza ní projekty intenzifikace Ú OV zpracované pro dv intenzifikace provozu
p ístavbou n kterých dalších istírenských jednotek a objekt kalového hospodá ství, které se
uskute nily postupn v letech 1974 - 1985.
Kapacita biologického stupn se tak zvýšila z 2,5 na 4,6 m3/s a v mechanické ásti z 5,0 na 8,7
m3/s, ale p esto se nikdy nedosáhlo uspokojivého výsledku vzhledem k prudkému rozvoji Prahy
a nár stu specifické spot eby vody. Z celkového pr m rného p ítoku odpadních vod na Ú OV
6,0 m3/s zhruba 1,5 m3/s odtékalo do Vltavy pouze po mechanickém p ed išt ní.
2)

Koncepce N OV byla prohloubena resortem lesního a vodního hospodá ství v letech 1973 až
1974. Zpracovaná studie posoudila 8 variant umíst ní istírny mimo území hl. m sta Prahy.
Jako nejvýhodn jší byla vyhodnocena lokalita Hostín v okrese M lník v soutokové oblasti Labe
a Vltavy.
V letech 1975 - 1978 byla zpracována Studie souboru staveb N OV s umíst ním v lokalit
Hostín a p edložena ke státní expertize, jejíž vyhodnocení bylo ukon eno v roce 1980.
V roce 1981 byla zpracována srovnávací studie, ve které byl proveden rozbor státní expertizy a
posouzeny i další varianty umíst ní nové istírny v lokalitách Podho í a lomu u Klecan.
Výsledky Studie a provedených rozbor potvrdily výhodnost umíst ní istírny v lokalit Hostín i
p es vyšší náklady vyvolané nutností výstavby štolového p ivad e v délce cca 20 km.
Problematika išt ní odpadních vod hl. m sta Prahy však nebyla ani nadále uzav ena a v roce
1984 a 1985 byl znovu posouzen výhledový systém išt ní odpadních vod hl. m sta Prahy
v etn zp sobu jeho realizace a etapizace výstavby a výsledky p edloženy státní expertize,
což vyústilo zpracováním Novelizované studie souboru staveb N OV Praha v lednu.1987. Tato
Studie vycházela z výsledk , celkového shrnutí, posouzení a projednání rozsáhlého souboru
p edchozích studijních a koncep ních prací, formulovala stanoviska k záv r m státní expertizy
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a stala se výchozím podkladem k zahájení p ípravných projek ních a majetkoprávních prací
pro vybudování N OV v lokalit Hostín.
Sou asn bylo rozhodnuto:
stanovit harmonogram prací tak aby 1. etapa N OV mohla být uvedena do provozu k roku
2000
požádat vládu SR o prodloužení souhlasu s vypoušt ním odpadních vod odchyln od
ustanovení zákona o vodách a o souhlas se zahájením plánovaných staveb na území
hlavního m sta prahy do doby uvedení N OV do provozu
dobudovat strojní odvodn ní kal na Ú OV na plnou kapacitu s p edpokladem zmenšeného
rozsahu zem d lského využití kal
modernizovat energocentrum Ú OV pro vyšší využití bioplynu
zajistit spolehlivý provoz intenzifikované Ú OV do roku 2020
realizovat opat ení ke snížení ztrát, úniku a plýtvání vody v etn zajišt ní podmínek pro
systematické m ení vyrobené a dodané vody a m ení množství a kvality odpadní vody
3)

Na základ t chto rozhodnutí byla vypracována a áste n i realizována ada projekt
souvisejících s výstavbou nové istírny odpadních vod v Hostín :
1. stavba - Shybka pod Vltavou
p ípravné a projektové práce
1987 - 1989
realizace
1989 - 1994
2. stavba - P ivad do Hostína
projektové práce - dokon ení Projektového úkolu
03. 1989
3. stavba - N OV Hostín (v etn odkanalizování a zásobení pitnou vodou soustavy
17 obcí podél p ivad e Praha - Hostín.
projektové práce - dokon ení Projektového úkolu
05. 1989

Po politických zm nách v roce 1989 hlavní m sto Praha p evzalo od státu problém istírny
odpadních vod na po átku 90.let s tím, že byla rozpracována koncepce vymíst ní Ú OV do oblasti
Hostína. Hlavním d vodem byl p edpokládaný intenzivní vývoj ve spot eb vody a tím nevyhovující
stav stávající Ú OV. Prudký pokles spot eby vody a sou asný nár st ceny stavby ve sv tle inflace
vedl k p ehodnocení zp sob
ešení. Z t chto d vod byly již v roce 1990 zpracovány studie
podzemních variant pro umíst ní pot ebné istírny odpadních vod v lokalit Holosmetky a pro lokalitu
Klecany u Prahy, na území St edo eského kraje. Formou zastavovací studie bylo v roce 1990 ješt
zpracováno možné etapovité umíst ní pot ebné kapacity istírny odpadních vod do druhé ásti
Císa ského ostrova (tak zvané„zahrádky“), ale bez v tší hloubky propracování.
P evážn z majetkoprávních a ekonomických d vod se p íprava N OV v Hostín zastavila a
za alo se intenzivn pracovat na intenzifikaci sou asné Ú OV na Císa ském ostrov , tak aby Ú OV
spl ovala kvalitativní podmínky na ízení vlády . 171/92 Sb. do roku 2005. Sou asn se za alo i
s dalšími studijními pracemi hledajícími i jiné umíst ní N OV:
1) V roce 1992 vypsala rada Zastupitelstva sout ž na intenzifikaci Ú OV. Tato sout ž nebyla
z procedurálních d vod dokon ena a její ú astnící této byli p evedeni do nov vyhlášené
sout že na intenzifikaci Ú OV. Koncem roku 1993 bylo vypsáno nové výb rové ízení s
vyššími požadavky na kvalitu vy išt né vody a odstra ování dusíku, ešení koncovky kalového
hospodá ství, s návrhem na financování stavby.
Vít zný návrh uvažoval s rozd lením celé výstavby do n kolika etap:
I.a etapa - obsahovala ešení intenzifikace tak, aby byly spln ny kvalitativní ukazatele
vy išt né vody podle požadavku uvedeného v na ízení vlády R do roku 2005, v etn
návrhu likvidace kalu
I.b etapa - obsahovala ešení kalové koncovky - nebyla dále rozpracovávána
II. etapa - p edstavovala výhledové ešení po roce 2005 pro pr m rný pr tok odpadních vod
7,0 m3/s, vyhovující p ísn jším ukazatel m na stupe išt ní - nebyla dále rozpracovávána.
2)

V letech 1994 - 1997 probíhaly p ípravné i realiza ní práce na intenzifikaci kalového a
plynového hospodá ství tak, aby kapacitn odpovídalo následné intenzifikaci biologického
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stupn a zvýšenému p ítoku odpadních vod (po intenzifikaci jsou veškeré odpadní vody
p itékající do Ú OV išt ny mechanicko- biologicky):
Rekonstrukce energocentra - instalace plynových motor (uvedení do trvalého provozu
1996)
Míchání vyhnívacích nádrží bioplynem, rekonstrukce nasazených plynojem (uvedení do
trvalého provozu 1996)
Koncepce likvidace kal - umíst ní odst edivek (uvedení do trvalého provozu 1998)
Sou asn byly pr b žn zpracovávány studie a pr b žné zprávy o sou asném stavu a
výhledovém ešení kalové koncovky (likvidace kal ) z Ú OV.
Mimo vlastní intenzifikaci (Ia. etapy) probíhaly další úpravy, které zahrnovaly rekonstrukci
energocentra, vyhnívacích nádrží (míchání, vyh ívání), úpravu od erpávání kalu z nádrží
primární sedimentace, rekonstrukci objektu odst edivek se strojním p edzahušt ním
aktivovaného kalu a strojním odvodn ním vyhnilého kalu, chemické p edsrážení, chlorace
vratného kalu, vybavení nátokové galerie a prvních 2 sekcí aktiva ní nádrže 2 míchadly za
ú elem vzniku anoxických zón a vybavení regenera ní nádrže v sekcích 3 a 4 míchadly p i
sou asné úprav množství vzduchu dodávaného do regenera ní nádrže. Dávkování
polymerního flokulantu do všech 12-ti dosazovacích nádrží.
3)

V letech 1999 – 2002 bylo z ejmé, že z majetkoprávního hlediska bude velmi obtížné
projednání umíst ní NÚ OV mimo území hl. m. Prahy a proto bylo v 5-ti variantách v úrovni
zastavovací studie proveditelnosti technicko–ekonomicky posuzována možnost rekonstrukce
stávající Ú OV na Císa ském ostrov tak, aby rekonstruovaná istírna spl ovala podmínky
sou asn platné legislativy a nakonec i legislativy EU pro „citlivá území“.
V roce 2000 sestavila skupina eských i zahrani ních odborník teoreticky možná ešení
istírny odpadních vod. První skladba tvo ila 26 variant. Volba velkého množství variant byla
vedena snahou popsat hlavní konkuren ní varianty s tím, že je možné, pokud se vyskytne
pot eba, pom rn p esn zhodnotit i neuvedené varianty analogií, interpolací a extrapolací. Ve
variantách byly kombinovány technologie, místo realizace a využití stávající Ú OV. Byly
vybrány 3 skupiny ešení, které byly vyhodnoceny na základ multikriteriální analýzy:
- 1. skupina - varianty založené na úpravách stávajících aktiva ních nádrží (varianty . 1k,
1p, 9, 12 a 13),
- 2. skupina - varianty založené na jiném než aktiva ním procesu (2, 5, 6, 7, 8, 14 a 15),
- 3. skupina - varianty využívající i plochy mimo stávající Ú OV (4, 10 a 11).
Ve finálním výb ru bylo rozhodující hledisko vyplývající z požadavku využít pouze území
stávající plochy Ú OV, a to i za p edpokladu vyšších investi ních náklad , nebo využití druhé
ásti Císa ského ostrova m lo ve výhledu p inést hl. m stu Praze jiné, vyšší užitné hodnoty.
ešení s využitím tak zvaných zahrádek nebylo v souladu s platným územním plánem. Územní
zm na na území Císa ského ostrova ve stávající ploše byla považována za variantu s vyšší
pravd podobností schválení, než rozší ení plochy na další území.
V této dob byla již zahájena jednání o zm n dosavadního Územního plánu, který dosud
stanovoval, že do roku 2010 má být istírna vymíst na mimo území hl. m. Prahy (ovšem
ne íkal kam).
Tato ešení již p edstavovala s drobnými odchylkami v zásad postup výstavby na Císa ském
ostrov v n kolika etapách, p i zachování alespo
áste ného provozu sou asné Ú OV
s variantní lokalizací i technologií zpracování surového i vyhnilého kalu.
Uvažované lokality kalového hospodá ství (s technologií energetického využití kal s celkovou
mineralizací), propracované do úrovn zastavovacích studií byly:
areál Ú OV Císa ský ostrov
areál Ú OV Drasty
areál Pražské Teplárenské a.s. v lokalit Holešovice nebo Juliska
podzemní varianta imice
ústí imického potoka
V roce 2000 byla podrobn propracována technicko-ekonomická studie umíst ní kalového
hospodá ství na Drastech na sou asném pozemku využívaném Ú OV a to s technologií
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ekologického využití vyhnilých nebo nevyhnilých kal a termofilního vyhnívání a sušení kal
s následným spalováním nebo skládkováním. Samostatn byla sledována i možnost
spoluspalování vyhnilých kal v elektrárn M lník.
4)

V této souvislosti byly rozeznávány následující okrajové podmínky ešení a možného využití
ásti Císa ského ostrova mimo stávající pozemek (v rámci zpracování 5ti variant v letech 20002001 ozna eno jako varianta .4):
- ešení bylo založeno na rozd lení kapacity išt ní odpadních vod mezi stávající areál
Ú OV a nový areál N OV. Základním prvkem intenzifikace je zvýšení pracovních objem
Ú OV tak, aby byly zajišt ny požadavky na istírenské procesy vodní linky s souladu
s legislativním požadavky.
- kalové hospodá ství bylo uvažováno spole né pro stávající areál Ú OV i nový areál N OV.
- ešení zahrnovalo išt ní deš ových vod.
Intenzifikace Ú OV Praha na Císa ském ostrov - varianta 4. dále p edpokládala:
- využití stávajícího mechanického p ed išt ní s jeho rozší ením o chemické p edsrážení
- výstavbu kompletní nové linky mechanicko-biologického išt ní odpadních vod N OV
- využití stávajícího kalového hospodá ství
- odvád ní fugát z odvodn ní kalu do regenera ní nádrže.
- využití krátkodobých opat ení – chlorace kalu a denitrifikace v regenera ní nádrži a
nátokové galerii
- použití externího substrátu pro zajišt ní požadovaného stupn denitrifikace pro stávající
Ú OV, u nové N OV bez externího substrátu
- výstavbu linky deš ových vod (hrubé p ed išt ní, zdrže, lamelové usazovací nádrže)
Zvažované využití druhé poloviny Císa ského ostrova bylo však tehdy odmítnuto s poznámkou
„územn nereálné“ s ohledem na pot ebnou zm nu ÚP. ešení dle této varianty je v sou asné
dob do ur ité míry p ekonáno p istoupením R k EU a tím zm nou legislativních požadavk ešení z roku 2000 nep edpokládalo úrove išt ní na parametry platné pro „citlivé oblasti“.
Z tehdy provád ných hodnocení je ú elné uvést následující argumentaci pro ešení na
Císa ském ostrov mimo areál stávající Ú OV:
Výhody
- snížení investi ních náklad
- menší náro nost stavebních prací
- nezávislá výstavba na existující provozované lince
- rychlá výstavba
- nová vodní linka zaru uje dlouhodobou funkci
- spole né kalové hospodá ství pro stávající a nový areál
Nevýhody
- nutná zm na územního plánu
- je nutný zábor dalších ploch, projednání s majiteli, orgány a organizacemi
- pot eba stanovení nového pásma hygienické ochrany (PHO),
- zásah do inunda ní prostor – možnost ovlivn ní pr chodu povodní
- provozování dvou áste n samostatných istíren se spole ným kalovým
hospodá stvím, dva výtoky (z Ú OV a z N OV)

5)

Nový pohled na problematiku ešení rekonstrukce Ú OV p inesly povodn z léta roku 2002.
Byla zpracována tzv. 6. varianta, která ešila postupnou etapovou výstavbu rekonstrukce
Ú OV celkovým „nasedláním“ celé Ú OV v kontejnerovém provedení a tím zajišt ní ochrany
Ú OV na kulmina ní pr tok z roku 2002, tj. 5 300m3/s. Op t s variantní lokalizací kalového
hospodá ství
Vzr st zne išt ní p ivedeného v odpadních vodách a p edevším zm na platné legislativy
zap í inily, že sou asná Ú OV nevyhovuje na ni kladeným požadavk m a to v etn zajišt ní
išt ní deš ových vod.
Spln ní legislativních požadavk na kvalitu odtoku lze dosáhnout rekonstrukcí stávající Ú OV,
a to i za p edpokladu využití pouze lokality sou asného areálu Ú OV na Císa ském ostrov .
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Pro tato ešení byla v p edchozích krocích vyhodnocena soustava 15-ti variant, z nichž n které
jsou navrženy v etn áste né likvidace deš ových p ívalových vod.
V pr b hu let 2000 - 2002 byly zpracováno a vyhodnoceno 5 variant, týkajících se
rekonstrukce Ú OV na Císa ském ostrov s dodržením podmínek NV . 82/1999 Sb. Byly
propracovány do hlubších podrobností v etn vyhodnocení investi ních a provozních náklad .
V pr b hu projednávání t chto variant vznikl další požadavek a to na dosažení kvality
vypoušt ných vy išt ných odpadních vod požadovaných ve státech EU pro „citlivé oblasti“.
Dále byl uplatn n požadavek ešit celkovou koncepci a stavebn architektonické ešení s
ohledem na lokalitu a vliv na životní prost edí a Územní plán jako p evážn zakrytou OV.
Výše uvedené studie byly v zásad podkladem pro zahájení ízení o zm n územního plánu
s tím, že Usnesením Rady hlavního m sta Prahy íslo 0338 ze dne 25.3.2003 Rada hlavního
m sta Prahy vydala souhlas s po ízením zm ny územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
ve smyslu návrhu zadání zm ny Z 0652/00 ÚPn SÚ HMP "Úst ední istírna odpadních vod",
uvedeném v p íloze . 1 tohoto usnesení.
Studie, které byly zpracovány v pr b hu let 2001 a 1. polovin roku 2002, ešily ochranu
za ízení ochrannými hrázemi a povod ovou erpací stanicí pouze do úrovn 100 leté vody, dle
dosud známých údaj Q100 = 4 134 m3/s, tj. na úrove 184,46 m n.m. (koruna sou asné
ochranné hráze Ú OV).
Po vyhodnocení letních povodní roku 2002, kdy v míst Císa ského ostrova inil pr tok vody
5 300 m3/s , tj. hladina byla na kót 186,75 m n.m. vznikl požadavek na ešení intenzifikace
Ú OV na Císa ském ostrov v Praze – Tróji s ochranou proti t mto možným povod ovým
pr tok m. Toto ešení bylo p edm tem Studie proveditelnosti – varianta 6, zpracované na
základ objednávky PVS a.s. v 04. 2003.
6) V 1. pololetí roku 2004 byla zpracována tzv. Podkladová studie rekonstrukce Ú OV na
Císa ském ostrov pro zm nu ÚPn hl.m. Prahy Z 0652. Tato studie sloužila jako podklad
po izovateli zm ny Z 0652/00 SURM MHMP, pro vypracování návrhu dokumentace p íslušné
zm ny ve smyslu § 22 zákona . 50/1976 Sb. - o územním plánování a stavebním ádu
v platném zn ní. Technické ešení Podkladové studie vycházelo z dosud zpracovaných variant,
s koncepcí zakrytí technologických objekt zp sobem, umož ujícím dosáhnout vytvo ení
zvln né krajiny, s ochranou p ed povod ovými pr toky v souladu s koncepcí protipovod ové
ochrany hl. m sta Prahy.
Pro t i varianty ešení celkové p estavby ve stávajícím areálu Ú OV a varianty n kterých lokalit
a technologií kalového hospodá ství bylo v 12.2004 zpracováno Oznámení projektu v rozsahu
p ílohy .4 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí.

7) Vzhledem ke snaze najít ešení, které by bylo z hlediska termínu realizace a výše investi ních
náklad mén náro né, byla v srpnu 2004 zpracována Studijní situa ní zpráva - Rekonstrukce
Ú OV na Císa ském ostrov s využitím území i mimo areál sou asné Ú OV. Tato Studijní
situa ní zpráva navázala na variantu 4 (viz výše v textu), ale celkové ešení vycházelo z
nových legislativních požadavk a akceptovalo optimalizovaný návrh technického ešení
kalového hospodá ství v lokalit areálu Ú OV na Císa ském ostrov .
8) Studijní situa ní zpráva - byla základním podkladem pro zpracování Zám ru projektu Celková
p estavba a rozší ení Ú OV na Císa ském ostrov , který byl p edložen na MŽP v 01. 2005.

Studijní práce umíst ní N OV mimo areál stávající Ú OV na Císa ském ostrov
Rozmanitost zkoumání optimální varianty rekonstrukce Úst ední istírny odpadních vod byla vždy
zásadním zp sobem ovliv ována pohledem na možné umíst ní istírny, tj. možnost dosažení souladu
s Územním plánem hl. m sta Prahy. Tento pohled byl vždy více politický a zásadním zp sobem
definoval technické ešení.
Klecany. Pro variantní umíst ní byla zpracována studie podzemní varianty (N OV Praha - studie
podzemní varianty, 09/1989). V toto p ípad se jednalo o rozpracování variant ze studií z roku 1976
a 1987, kde bylo ešeno umíst ní podzemní N OV v oblasti Klecan.
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Holosmetky. Následn byly v roce 1990 zpracovány studie podzemních variant pro umíst ní
N OV v lokalit Holosmetky (N OV Praha - studie varianty Holosmetky, 06/1990) a Klecany
(N OV Praha - studie podzemní varianty v lomu Klecany, 06/1990). V roce 2000 byla zastavovací
studie NÚ OV Klecany aktualizována.
Císa ský ostrov – mimo stávající areál Ú OV. Formou zastavovací studie bylo v roce 1990 ješt
zpracováno možné etapovité umíst ní N OV do druhé ásti Císa ského ostrova, ale bez v tší
hloubky propracování (N OV Praha - zastavovací studie, 03/1990).
imice. V roce 2003 jednak s ohledem na p edchozí povodn , jednak z d vod požadavku prov it
p ed po ízením zm ny územního plánu možnost umíst ní NÚ OV na území hl. m sta Prahy, ale
mimo Císa ský ostrov, byla zpracována zastavovací studie s technicko-ekonomickým
vyhodnocením Nová podzemní úst ední istírna odpadních vod v lokalit
imice.

Vzhledem k enormní výši investi ních náklad , neúsp šným majetkoprávním a správním
projednáním a nesouladu s územním plánem (územními plány) nebyly žádné podzemní
varianty ešení NÚ OV ani varianty vymíst ní NÚ OV mimo hlavní m sto Prahu
p íslušnými orgány samospráv a státní správy akceptovány.
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ÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI
______________________________________________________________________________

A.1

Obchodní firma
Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s.

A.2

I
25656112

A.3

Sídlo
Cihelná 4/548, 118 01 Praha 1

A.4

Jméno, p íjmení, adresa a telefon oprávn ného zástupce
oznamovatele
Ing. Karel Rezek, len p edstavenstva a generální editel,
tel.: 251 170 312,
fax: 257 532 630
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ÁST B ÚDAJE O ZÁM RU
______________________________________________________________________________

B.I

Základní údaje

B.I.1 Název zám ru
„Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov “

B.I.2 Kapacita (rozsah) zám ru
Údaje o množství a zne išt ní odpadních vod byly stanoveny ve spolupráci zadavatele,
provozovatele a projektanta na základ stávajících údaj a výhledu v produkci odpadní vody na
1 obyvatele. V posledním období se významným zp sobem poda ilo snížit množství balastních
vod, což se projevilo poklesem hodnot pr toku v bezdeštném období. Rekonstruovaná Ú OV
Praha je dimenzována na 1 611 120 ekvivalentních obyvatel.
Navrhovaná hydraulická kapacita istírny zajistí biologické išt ní cca 2,0 m3/s deš ových
vod, dále bude 3 m3/s deš ových vod išt no mechanicko – chemicky a dalších 7,55 m3/s pouze
mechanicky (podrobn ji viz kapitola B.I.6). Ukazatele a hodnoty p ípustného zne išt ní
vypoušt ných odpadních vod a dostupná plocha jsou hlavními limitujícími faktory rekonstrukce.
Návrhové pr tokové parametry Ú OV

Q24
Qd
Qmax
Qdeš
deš ové vody na mechanicko chemické išt ní
deš ové vody na mechanické išt ní
Celkem

3,77
4,39
6,25
8,20
3,0
7,55
18,75

m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s

390
1000
825
575
75
39
12,9

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Uvažované (návrhové) zne išt ní surových (splaškových) odpadních vod

Ukazatel
BSK5
CHSK
NL
NLZŽ
Nc
N-NH4
Pc

Maximální koncentrace

Uvažovaná (návrhová) bilance zne išt ní surových (splaškových) odpadních vod

BSK5
CHSK
NL
NLZŽ
Nc
N-NH4
Pc
EO

kg/den
kg/den
kg/den
kg/den
kg/den
kg/den
kg/den
-

Denní maximum
144 900
371 500
306 500
213 620
27 870
14 490
4 800
2 415 000
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Týdenní maximum M sí ní maximum Ro ní bilance
133 200
116 500
96 750
340 700
313 000
265 500
289 850
261 500
184 550
165 150
26 360
24 720
21 900
14 080
12 660
11 200
4 300
3 930
3 150
2 220 000
1 941 667
1 611 120

strana 27

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s.
ervenec 2005

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

Požadovaná (návrhové) ukazatele a hodnoty p ípustného zne išt ní vypoušt ných odpadních vod
z Ú OV po rekonstrukci - eská republika v rámci p ípravy vstupu do EU novelizovala na ízení
vlády, kterým se upravuje vypoušt ní vod do recipientu. S ú inností od 1. b ezna 2003 vstoupilo
v platnost Na ízení vlády . 61/2003 Sb. Dle požadavku zadavatele musí odtokové limity vyhov t
NV R .61/2003 Sb. a sm rnici EU 91/271/EEC v ukazatelích požadovaných pro citlivé oblasti,
kde jsou zp ísn ny ukazatele zne išt ní pro tzv. nutrienty. Ukazatele a hodnoty p ípustného
zne išt ní vypoušt ných odpadních vod jsou sumarizovány v následující tabulce:
Ukazatel
CHSK
BSK5
NL
Pcelk
Ncelk

jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

NV .61/2003 Sb. p/m
75/125
15/30
20/40
1,0 *) / 3
10*) / 20**)

91/271/EEC
125
25
35
1,0*)
10,0*)

**) jedná se o celoro ní pr m rnou hodnotu
**) hodnota platí pro období, ve kterém teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupn vyšší než
12 oC (minimáln ve 3 m eních z 5ti)
Produkce istírenského kalu (vyhnilého, odvodn ného)

%
t/d

Sušina
Hmotnost

Týdenní
maximum
35
367

M sí ní
maximum
35
331

Ro ní pr m r
35
248

B.I.3 Umíst ní zám ru
Katastrální území

Obec
Kraj
NUTS II

Bubene – dot ené pozemky: ostaní plochy, zahrady, zastav né plochy a
nádvo í
vlastníci pozemk : Hlavní m sto Praha, eská národní banka, Národní
výbor hl. m. Prahy, Ministerstvo vnitra R, soukromé
osoby
Praha 6, Praha 7
Hlavní m sto Praha
Praha

B.I.4 Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry
Celková p estavba, resp. intenzifikace Ú OV pro hlavní m sto Prahu ve stávající lokalit – tj. na
Císa ském ostrove v Praze 6 a 7 - Buben i. Návrhovým stavem je išt ní komunálních odpadních
vod pro kapacitu 1 611 120 EO, resp. pro návrhové parametry uvedené v kapitole B.I.2 oznámení.
Ve smyslu zákona . 100/2001 Sb. se jedná o zám r vždy podléhající posouzení vliv na životní
prost edí, p íslušným správním orgánem pro posuzování je orgán kraje (zde magistrát
hl. m. Prahy).
Kumulace (soub h výstavby a budoucí koexistence) celkové p estavby a rozší ení mechanicko
biologické istírny odpadních vod Praha na Císa ské ostrov s jinými rozsáhlými zám ry v daném
zájmovém území se nep edpokládá.
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B.I.5 Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, zvažované varianty
Zd vodn ní pot eby zám ru
Spln ní požadované (návrhové) kvality odtoku z Ú OV po rekonstrukci - eská republika v rámci
p ípravy vstupu do EU novelizovala na ízení vlády, kterým se upravuje vypoušt ní vod do
recipientu. S ú inností od 1. b ezna 2003 vstoupilo v platnost Na ízení vlády . 61/2003 Sb. Podle
požadavku zadavatele musí odtokové limity vyhov t NV R . 61/2003 Sb. a sm rnici EU
91/271/EEC v ukazatelích požadovaných pro citlivé oblasti, kde jsou zp ísn ny ukazatele
zne išt ní pro tzv. nutrienty. Stávající technologická linka Ú OV Praha není schopná bez zásadní
rekonstrukce a p estavby celého provozu požadované parametry na išt ní odpadních vod zajistit.
Posuzovaný zám r eší vybudování nové mechanicko – biologické linky išt ní
s chemickým p edsrážením, která umožní dosáhnout emisních limit dle NV R 61/2003 Sb. a
sm rnice Rady EU 91/271/EHS. Sou asn eší úpravu stávající Ú OV tak, aby zajistila vy išt ní
odpadních vod na shodné parametry na odtoku jako linka nová. Dostavba pot ebné kapacity vodní
linky je situována do lokality na Císa ském ostrov , áste n do východního východního
sousedství stávajícího areálu Ú OV.
Projekt sou asn zajiš uje zvýšení kapacity o 183 560 EO a dále mechanicko-chemické
vy išt ní deš ových vod v množství 3 m3/s.
Zohledn na je v projektu též áste ná ochrana Ú OV proti povod ovým stav m z roku
2002 v souladu se v sou asnosti platnými právními p edpisy hl. m. Prahy a požadavek eliminace
vlivu výstavby na odtokové pom ry ve m st Praze.
V sou asnosti se nepo ítá s realizací za ízení pro odstra ování (likvidaci) surových kal
v míst jejich vzniku – nap . spalováním, z stává stávající zp sob anaerobní stabilizace kal ,
který bude vhodným zp sobem zkapacitn n.
Zd vodn ní umíst ní stavby
V letech 1999 – 2003 bylo z ejmé, že z majetkoprávního hlediska je prakticky vylou ené
projednání umíst ní NÚ OV mimo území hl. m. Prahy a proto byla v 5ti variantách, v úrovni
zastavovací studie proveditelnosti, technicko–ekonomicky posuzována možnost rekonstrukce
stávající Ú OV na Císa ském ostrov tak, aby rekonstruovaná istírna spl ovala podmínky nové
legislativy i legislativy EU pro „citlivá území“. Hlavní m sto Praha spadá do velikostní skupiny
lokalit, které by m ly spl ovat tyto parametry do roku 2010.
V záv ru roku 2004 byl Usnesením Rady hl.m. Prahy . 1904 ze dne 16.11.2004 schválen
návrh zm ny Z 0652/00 Úpn SÚ HMP, který stanovuje, že výhledová kapacita mechanickobiologického išt ní Ú OV pro hl. m. Prahu z stane v hlavním m st ve stávajícím areálu Ú OV
na Císa ském ostrov .
Z výsledk projednání všech dosud zpracovaných variant, s ohledem na požadavek
minimalizace investi ních náklad a doby výstavby, rozhodl investor o zpracování varianty,
zahrnující rozší ení mimo území sou asné Ú OV, a to do sousedního prostoru na Císa ském
ostrov - tzv. bývalých „zahrádek“ (viz bod 7, 8 kapitoly i.4). Toto území je v rozhodující mí e na
pozemcích hl. m sta Prahy a v sou asné dob je volné a po povodních roku 2002 již vyklizené.
Celková základní koncepce ešení p estavby a rozší ení Ú OV spo ívá v rozd lení pr tok na
starou a novou ást v pom ru 50% na 50%. Nová ást (prakticky druhá vodní linka) bude
umíst na v prostoru zahrádek.
Kalové hospodá ství pro ob ásti (Ú OV a N OV) bude spole né a bude využito v plné
mí e stávající kalové hospodá ství sou asné Ú OV tj. vyhnívací a manipula ní nádrže, objekt
odst edivek a skládky vyhnilého kalu a objekt energocentra s kogenera ními jednotkami. Vše je
umíst no ve stávajícím areálu Ú OV. Intenzifikace kalového hospodá sví spo ívá ve výstavb
jedné nové tve ice vyhnívacích nádrží, která bude umíst na na dosud volné ploše p ed objektem
stávajícího energocentra.
Dispozice rozší ení areálu Ú OV by zasahovala do odtokových pom r p i extrémních
povodních znepr to n ním ásti ostrova v míst bývalých zahrádek. Proto je navržena úprava
stávajícího terénu v okrajových ástech ostrova, která kompenzuje narušené p erozd lování
pr toku mezi ekou a plavebním kanálem. Návrh terénních úprav mimo areál budoucí Ú OV a
archiv. íslo: 04 029/05/1
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návrh dispozi ního a výškového uspo ádání N OV vychází z provedených optimaliza ních
hydrotechnických studí. Navržená úprava stávajícího terénu je situována na levém b ehu
p vodního koryta Vltavy mezi jezem a stávající Ú OV.
Touto koncepcí je tedy jednozna n vymezeno umíst ní stavby. Zaujímá celý prostor stávajícího
areálu Ú OV, v prostoru zahrádek zaujímá novou plochu cca 8 ha (nová vodní linka), terénními
úpravami pro eliminaci vlivu na odtokové pom ry eky Vltavy bude dot ena plocha cca 4,5 ha.

Zvažované varianty
ešení intenzifikace Ú OV Praha bylo v minulosti zvažováno v mnoha variantách a to jak
technických, tak dispozi ních (variantách lokalizace nové istírny mimo ostrov i mimo m sto
Prahu). Této problematice je v nována samostatná kapitola „i.4“ tohoto Oznámení. Vzhledem k
enormní výši investi ních náklad , neúsp šným majetkoprávním a správním projednáním a
nesouladu s územními plány nebyly žádné d íve p edkládané varianty - vymíst ní úst ední istírny
z Císa ského ostrova (podzemní varianty Ú OV v Praze), ani varianty vymíst ní Ú OV mimo
hlavní m sto Prahu - p íslušnými orgány samospráv a státní správy akceptovány.
P edkládané Oznámení je zpracováno (v souladu se smlouvou o dílo, uzav enou mezi
zpracovatelem Oznámení a investorem) pro optimalizovanou variantu návrhu technického ešení,
která vyplynula z p edchozích studijních a projektových prací a projednání investi ních zám r .

B.I.6 Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru
Realizace rozší ení a p estavby Ú OV Praha je uvažována ve t ech etapách:
1. etapa - Nové erpací stanice odpadních vod
2. etapa - Areál nové istírny odpadních vod (N OV, resp. rozší ení stávající Ú OV,
v etn terénních úprav)
3. etapa - Areál stávající Ú OV (resp. p estavba stávající Ú OV)
P itom první dv etapy mohou být ešeny tém soub žn , nebo 1. a 2. etapa (nové erpací
stanice a N OV) mohou být realizovány bez jakéhokoli vlivu na stávající provoz Ú OV.
3. etapa se m že zahájit již p ed dokon ením 1. a 2. etapy (konkrétn
ást ešící
intenzifikaci kalového hospodá ství) a bude probíhat p i plném provozu NÚ OV s kapacitu
6,0 m3/s. Vodní linka stávající Ú OV bude pln odstavena na dobu cca 1,5 roku.

B.I.6.1 Koncepce ešení rozší ení a p estavby Ú OV Praha
Zneškod ování splaškových vod
P ístup k ešení problematiky rozší ení Ú OV Praha - rozd lením istírenské kapacity do dvou
zcela odd lených linek vycházel z nutnosti minimalizace investi ních náklad na p estavbu a
pot eby zajišt ní prakticky nedot ené funkce Ú OV v celém období výstavby a rekonstrukce.
P edpokládá se, že snížení investi ních náklad lze dosáhnout dostavbou pot ebné kapacity
vodní linky v „zahrádkách“ a minimalizací úprav stávající Ú OV p i zachování a zkapacitn ní
stávajícího kalového hospodá ství. Samoz ejmým p edpokladem je maximální využití stávajících
objekt vodní linky Ú OV tak, aby se minimalizovaly nutné p estavby. Sou ástí investi ních
náklad na úpravu stávajících objekt Ú OV, které se budou i nadále využívat, je oprava
betonových konstrukcí, nezbytné úpravy na technologii a zajišt ní hygienizace provozu Ú OV.
P edpokládá se využití stávajícího kalového hospodá ství pro ob vodní linky, tj. stávající Ú OV a
novou ást v „zahrádkách“. Nov bude vybudována erpací stanice odpadních vod na p ítoku do
Ú OV, p i emž množství odpadní vody p itékající na ob istírenské linky bude iditelné. Základní
rozd lení pr tok je 50 : 50, ale p i vyšších pr tocích odpadní vody, resp. p ivedeného zne išt ní
bude více zat žována nová vodní linka. Tímto zp sobem se dosáhne snížení celkového množství
externího substrátu.
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Naládání s deš ovými vodami
išt ní deš ových vod je navrženo v souladu s p edpoklady a výstupy z generelu odvodn ní (GO)
HMP (koncep ní fáze), dokon eného k 12.2001.V návrhu jsou respektovány požadavky NV
61/2003, § 6 a p íslušných SN.
išt ní deš ových vod je ešeno v objektu navrhované nové erpací stanice horního
horizontu na p ítoku a v objektu hrubého a mechanického p ed išt ní na nové vodní lince
(N OV).
Návrhové parametry - hodnoty max. pr tok na nátoku na Ú OV podle GO HMP v sou asném
stavu:
Nátokový horizont Ú OV
Horní horizont (stoky A,C,K,F)
Spodní horizont (stoky D, B,E)
Celkem Ú OV

Qmax deš ový (m3/s)
23,33
3,00
26,33

Ve výstupu koncep ní fáze Generelu odvodn ní (2001) byl pro sou asný stav stanoven max.
nátok na zhlaví Ú OV 26,3 m3/s. P itékající odpadní vody p esahující kapacitní limit nové Ú OV
(11,2 m3/s) budou podle technických možností mechanicky p ed išt ny v úrovni zachycení
hrubých ne istot pomocí vhodného technologického vybavení odleh ovacích objekt v prostoru
nátokového labytintu na Ú OV. P ítok odpadních vod p esahující technické možnosti hrubého
p ed išt ní (v d sledku extrémních deš ových událostí) bude p ímo odd len do recipientu. 3
P edpokládá se následující rozd lení p itékající odpadní vody v dob maximálního nátoku
na Ú OV po dokon ení p estavby a rozší ení 4:
8,20 m3/s
3,00 m3/s
7,55 m3/s
7,55 m3/s
26,30 m3/s

išt no biologicky na obou vodních linkách
išt no mechanicko – chemicky na nové vodní lince
išt no mechanicky v nové S HH
ne išt no – p epadá na nové S HH do recipientu
celkem

B.I.6.2 Etapa výstavby 1 – nové erpací stanice odpadních vod
P epojení stoky B na S HH. V rámci první etapy je nutno vybudovat v p edstihu na pravém
b ehu plavebního kanálu lokální p e erpací stanici na stoce B pro 2,0 m3/s, s p e erpací výškou
cca 3,0 m, délka výtlaku do nové erpací stanice HH bude cca 250 m. (P edpokládá se p e erpání
pouze stoky B, stoka D bude p epojena na stoky A, C, K v p edstihu v rámci jiné stavby).
3

) Pro ešení mechanického p ed išt ní deš ových vod bylo rozhodnuto uvažovat hodnoty sou asného
stavu. Z celkového množství odpadních vod bude 11,2 m3/s vy išt no na rekonstruované a nové lince
Ú OV, dle dispozi ních možností objektu nové erpací stanice HH bude cca 20 m p elivné hrany využito
pro mechanické p ed išt ní odleh ených vod (lze o ekávat kapacitu cca 7,55 m3/s, což je 50%
celkového p epadajícího množství, a to na základ zkušeností z p ípravy p ed išt ní p elivné hrany
stávající S HH v minulých letech), zbylých 20 m p elivné hrany bude využito jako bezpe nostní p epad
bez mechanického p ed išt ní.
4
) Generel odvodn ní uvažoval ve výhledu (tj. výhledový stav územního rozvoje dle p edpoklad ÚPn a za
p edpokladu, že budou realizována mnohá navržená technická opat ení na stokové síti) se zvýšením
p ítokového množství na zhlaví Ú OV s ohledem na ochranu drobných vodote í a využitím reten ních
nádrží na hodnotu 28,8 m3/s (26,8 m3/s pro horní horizont a 2 m3/s pro S spodního horizontu). Podle
zkušeností a pr b hu po dokon ení koncepce (výhledu od 12/2001) nebyla na stokovém systému
realizována prakticky žádná navržená opat ení z generelu, proto p edkládané ešení vychází z informací
„sou asného stavu“ z generelu.
P edpokládá se, že realizace opat ení na stokové síti bude asov posunuta a pokud dojde k jejich
realizaci, pak tyto navýšené vody (2,5 m3/s) budou p ímo odd leny do recipientu. Výhledov se uvažuje
s výstavbou reten ní nádrže v prostoru labyrintu p ítokových sb ra na Císa ský ostrov, která by m la
odpadní vody nad limit 11,2 m3/s pojmout.
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P epojení stoky E a F na S HH - dále se provede p epojení stoky E a F na novou S HH
(horního horizontu). P epojení bude nutno vybudovat též v p edstihu na levém b ehu Vltavy lokální p e erpací stanici na stoce E pro cca 1,4 m3/s, s p e erpací výškou cca 2,0 m, délka
výtlaku 120 m. Pro stoku F z stane z d vod výškového položení zachována stávající erpací
stanice, jejíž výtlak bude zaúst n do nové S HH.
P epojení stok B, D, E a F na novou S HH je nutné z t chto d vod :
- požadavek na homogenizaci odpadních vod horního a spodního horizontu pro možnost
kvalitativniho i kvantitativního rozd lení na stávající a novou ást Ú OV
- požadavek na možnost zrušení S SH (spodního horizontu) tak, aby p i realizaci 3. etapy
výstavby mohla být stávající Ú OV, krom kalového hospodá ství, odstavena z provozu
- místo po zrušené S SH je pot ebné pro intenzifikaci stávajícího kalového hospodá ství
Nová S horního horuzontu (HH). erpací stanice bude umíst na v blízkosti stávající erpací
stanice horního horizontu, na p ítoku stávajícího kolektoru A, C a K. Spodní stavba sestává
z mokré jímky akumula ního prostoru odpadních vod a armaturního prostoru. Vrchní stavba
obsahuje v 1. nadzemním podlaží montážní prostor s je ábovou dráhou a v 2. nadzemním podlaží
s je ábovou dráhou jsou elektrotechnologická za ízení, která jsou svou výškou umíst ní
ochrán na proti povod ovým stav m z roku 2005. Vy erpaná odpadní voda (max. 11,2 m3/s)
bude vedena (rozd lena) spojovacím potrubím do objekt hrubého išt ní a primární sedimentace
jak stávající tak nové ásti Ú OV.
Z mokré jímky bude proveden p epad odpadní vody do stávajícího obtoku Ú OV do Vltavy.
Výtlak odpadních vod. V rámci 1. etapy se dále zrealizují nové výtlaky:
- do areálu nové N OV (5 x DN 1200, v délce 250 m)
- do areálu stávající Ú OV (5 x DN 1200, v délce 95 m)
Jímka na svážné odpadní vody. U nové erpací stanice HH bude vybudováno 5 míst pro
svážení fekálních vod (jedná se o 5 podzemních železobetonových jímek o objemu cca po 50 m3
s p íslušným technologickým vybavením pro kontrolu kvality a množství odpadních vod).
Sou ástí 1. etapy výstavby budou dále:
- Objekty a za ízení pro odsávání a filtraci vzduchu erpacích stanic pro zajišt ní vým ny
vzduchu v prostorách S a dezodorizaci vzdušniny na výstupu do venkovního prost edí
- Komunikace a zpevn né plochy, kabelové kanály pro silové a další kabely, osv tlení,
kone né terénní úpravy - nezbytný rozsah komunikací a zpevn ných ploch kolem erpacích
stanic zajiš ující provoz etapy 1. s návazností na stávající komunikace Ú OV
- Strojn -technologické, elektrotechnologické za ízení a za ízení pro systém ízení
technologických proces výše uvedených objekt , resp. celé Ú OV ( erpadla, je áby,
vzduchotechnika, rozvodna, transforma ní stanice 110 kV, transformátory, rozvád e,
kabeláže, za ízení pro m ení technologických veli in a ídící a informa ní systém)

B.I.6.3 Etapa výstavby 2 – nová vodní linka (N OV)
Nová linka v „zahrádkách“ je navržena jako dopln k kapacity (následn ) rekonstruované stávající
Ú OV. Je navržena jako kaskádový systém ALPHA s p ed azenou anaerobní zónou a
regenera ní nádrží vratného kalu. Protože se na odtoku z biologického stupn nep edpokládá
dosažení požadované odtokové koncentrace 1 mg/l celkového fosforu, je na konci linky za azen
chemický stupe na do išt ní odtoku chemickým srážením. P íslušný podíl fugátu z odvod ování
vyhnilého kalu je zaveden do regenera ní nádrže. Nep edpokládá se dávkování externího
substrátu. Nová vodní linka je rozd lena do 4 linek, p i emž regenera ní a anaerobní nádrž jsou
spole né pro všechny 4 linky.
Nová linka bude využívat kalové hospodá ství na stávající Ú OV, p i emž gravita ní
zahušt ní primárního kalu a zahušt ní p ebyte ného aktivovaného kalu bude realizováno v míst
jejich vzniku tak, aby na kalové hospodá ství na Ú OV byl erpán surový kal zahušt ný na cca
6 % sušiny. Navrhované ešení je limitováno dostupnou plochou a výší investi ních prost edk .
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Pr tok NÚ OV
Návrh rozd lení množství a zne išt ní odpadní vody novou linku (N OV) a na rekonstruovanou
Ú OV bude v následujícím pom ru:

Q24
Qd
Qmax
Qdeš
deš . vody na mech.- chem. išt ní
celkem

Celk. kapacita Ú OV Praha
po rozší ení a p estavb
m3/s
3,77
4,39
6,25
8,20
3,00
11,20

N OV
m3/s
1,885
2,195
3,125
4,100
3,000
7,100

Rekonstruovaná
Ú OV
m3/s
1,885
2,195
3,125
4,100
0,000
4,100

Vzhledem k následující rekonstrukci Ú OV, se navrhuje maximální hydraulická kapacita nové
vodní linky na veškerou produkci splaškové vody v bezdeštném období. Proto bude stanoven
deš ový pr tok novou ástí Ú OV na 6,0 m3/s, aby p i p estavb stávající linky Ú OV mohl být
celkový bezdeštný pr tok veden na novou N OV a vodní linka stávající Ú OV mohla být
odstavena z provozu. Tato skute nost ovlivní pouze kapacitu hydraulických cest, protože nová
linka bude mít výpo tovou kapacitu pro Qdeš ve výši 4,1 m3/s. Maximální kapacita mechanického
stupn 7,10 m3/s z stane zachována a tímto ešením není ovlivn na.
Bilance zne išt ní p ivedeného na N OV 5:
BSK5
CHSK
NL
NLzž
Nc
N-NH4
Pc
EO

kg/den
kg/den
kg/den
kg/den
kg/den
kg/den
kg/den
-

Denní maximum Týdenní maximum M sí ní maximum
72 450
66 600
58 250
185 750
170 350
156 500
153 250
144 925
130 750
106 810
82 575
13 935
13 180
12 360
7 245
7 040
6 330
2 400
2 150
1 965
1 207 500
1 110 000
970 834

Ro ní bilance
48 375
132 750
92 275
10 950
5 600
1 575
806 250

Hlavní stavební a technologické celky N OV
Terénní úpravy. Dispozice navrhované nové vodní linky zasahuje do odtokových pom r
znepr to n ním ásti ostrova v míst bývalých zahrádek (kudy by se pr tok jinak vracel z
plavebního kanálu nazp t do Vltavy). Proto byla navržena úprava stávajícího terénu
v okrajových ástech ostrova, která kompenzuje narušené p erozd lování pr toku mezi ekou
a plavebním kanálem. Návrh terénních úprav mimo areál budoucí Ú OV a návrh
dispozi ního a výškového uspo ádání N OV vychází z optimalizace na základ
hydrotechnických studií – cílem návrhu bylo dosáhnout eliminace nep íznivého ovlivn ní
odtokových pom r areálem Ú OV v Praze p i pr chodu extrémních povodní .
Navržená úprava stávajícího terénu je situována na levém b ehu p vodního koryta Vltavy
mezi jezem a stávající Ú OV. Úsek mezi jezem a lávkou je bez porostu, území od lávky po
proudu ke stávající Ú OV je porostlý vzrostlými stromy i k ovinami.
Stávající levob ežní berma (území pro vyb ežení za vyšších pr tok ) bude plynule rozší ena
až o cca 40 - 50 m v úseku dlouhém cca 700 m mezi jezem a lávkou pro p ší a až o 50 –
80 m v úseku dlouhém cca 500 m mezi lávkou pro p ší a stávající Ú OV. V rozsahu rozší ení
bude dno bermy sníženo na úrove kolem kóty 178 m n.m., tzn., že k vyb ežení do bermy
bude docházet p i pr tocích mezi Q2 a Q5. Ve vymezeném prostoru pro rozší ení a snížení
5

) bilance p ivád ného zne išt ní na rekonstruovanou stávající vodní linku Ú OV se uvažuje shodná

archiv. íslo: 04 029/05/1

strana 33

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s.
ervenec 2005

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

úrovn bermy bude odstran n veškerý porost. Po sejmutí humusu, který bude uložen na
mezideponii, bude odt žena zemina na požadovanou úrove (cca 178,0 m n.m). Rozší ená
plocha bermy se plynule napojí na stávající terén. Upravená plocha bude ohumusována a
zatravn na.
Plocha nov vytvo ené bermy bude do ešena v dalším stupni projektové dokumentace - ve
spolupráci architekta, zástupc orgán ochrany p írody a Povodí Vltavy, s.p. - s ohledem na
její budoucí využití. V úvahu p ichází len ní povrchu území, eventuální výsadby vhodné
solitérní zelen apod.
Navrhované ešení je z ejmé z grafických p íloh Oznámení (p íloha H.2.4.2).
Objekt hrubého mechanického p ed išt ní. Objekt je tvo en železobetonovou a zd nou
halou se železobetonovým suterénem; obsahuje:
- lapa št rku se strojním t žením
- strojní jemné esle, odvodn ní, lis na shrabky
- provzdušované lapáky písku s lapákem tuk , t žením písku, pra kou písku a t žením tuk
- lamelové usazovací nádrže s chemickým hospodá stvím
- zahušt ní primárního kalu - gravita ní
- zahušt ní p ebyte ného kalu - strojní
- odtah a chemickou filtraci vzduchu
- zvyšovací erpací stanici mechanicky p ed išt ných vod
Vodní linka biologického išt ní. Jedná se o soustavu železobetonových nádrží, v nichž
probíhá biologické išt ní odpadních vod. Linka je rozd lena na ty i shodné jednotky
denitrifika ních a nitrifika ních nádrží se spole nou anaerobní a regenera ní nádrží. Každá
jednotka má odply ovací nádrž, nad níž je umíst na budova dmychárny a trafostanice.
Mezi tve icí jednotek je podélný a p í ný kolektor ší ky 9 m. Dno kolektoru koresponduje se
dnem nádrží vodní linky, výška kolektoru je dána požadavkem na nezatopení p i Q2002. V
kolektorech jsou vedeny potrubní trasy, el. rozvody, odpadní žlaby aktiva ní sm si apod.
Rozd lení mechanicky p ed išt ných odpadních vod do jednotlivých nádrží každé ze ty
jednotek je provedeno v betonových nátokových žlabech pomocí stavitelných p epadových
hran. Rozd lení interního recyklu, anareobní sm si a vratného kalu do každé jednotky je
potrubím v podélném kolektoru.
Jednotlivé nádrže jsou podle své funkce osazeny míchadly a aera ními elementy.
Stavebn jsou nádrže navrženy tak, aby p i hloubce vody 7,5 m bylo dosaženo pot ebných
objem jednotlivých nádrží a objekt v etn obsyp a obslužných a p íjezdových ploch se
prostorov vešel na stanovenou plochu. Horní hrana nádrží je cca 1,0 m nad hladinou vody
v nádržích. Gravita ní pr tok vodní linkou je zajišt n do úrovn více než Q10 ve Vltav , dále
pak za ne pracovat povod ová erpací stanice. Nátok mechanicky p ed išt -ných odpadních
vod na biologickou linku bude zajišt n zvyšovací erpací stanicí v objektu mechanického
p e išt ní.
Veškeré vodní nádrže budou zakryty (p edpokládá se sklolaminátové odnímatelné zakrytí),
vzdušina v množství dodávaného aera ního vzduchu chemicky filtrována na skráp ných
dezodoriza ních kolonách, které budou umíst ny v kolektoru nebo v prostoru dmycháren.
P dorysná zastav ná ploch objektu je cca 120 x 290 m, obestav ný prostor 348 000 m3.
Dmychárny. Dmychárny pro výrobu stla eného vzduchu pro aeraci p íslušných nádrží
(regenerace, nitrifikace, odplyn ní) vodní linky budou umíst ny nad odply ovacími nádržemi
každé linky - celkem 4 objekty. V každém objektu budou umíst na dmychadla, rozvad e,
je ábové dráhy apod. Jedná se o vrchní stavby, s výškovým umíst ním podlaží
s technologickým za ízením na kot 188,43 m n.m., odpovídajícím požadavk m na ochranu
proti povod ovým stav m z roku 2002.
P dorysný rozm r každé dmychárny je cca 12 x 40 m, výška 5,0 m, obestav ný prostor
9 600 m3
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Dosazovací nádrže (HDNK 15 až 22). Jedná se o hluboké kruhové železobetonové nádrže o
vn jším pr m ru 47,0 m, hloubka vody p i st n 4,4 m. Odtok vody obvodovým
železobetonovým žlabem s nerezovou p epadovou hranou. U každé nádrže je p isazena
venkovní šachta pro m ení a regulaci erpání vratného kalu
Nádrže jsou výškov osazeny tak, aby p i za azení t etího stupn
išt ní odtékala voda
gravita n do Vltavy p i více než Q10. Horní hrany st n nádrží jsou vytaženy nad úrove
hladiny p i Q100.
Celkový obestav ný prostor iní 72 200 m3
Rozd lovací objekty k HDNK. Výše popsané dosazovací nádrže (8 ks) jsou rozd leny na
dv
tve ice a pro každou tve ici je navržen jeden kruhový železobetonový rozd lovací
objekt. Vn jší pr m r objektu je 14 m, hloubka cca 6 m. Objekt má osazena stavidla pro
možnost odstavení jednotlivých dosazovacích nádrží z provozu. Objekt je výškou obvodových
st n ochrán n na úrove kulminace p i povodni v roce 2002.
Celkový obestav ný prostor 1850 m3.
T etí stupe
išt ní – lamelové nádrže. Mechanicko biologicky vy išt ná odpadní voda po
odsazení v dosazovacích bude mechanicko-chemicky do išt na na t etím stupni išt ní, na
lamelových usazovacích nádržích. Lamelové nádrže v etn chemického hospodá ství budou
umíst ny v uzav eném objektu s je ábovou dráhou. Sou ástí objektu bude povod ová erpací
stanice. Gravita ní pr tok istírnou je zajišt n zhruba do úrovn více než Q10 a pak bude
uvedena do provozu povod ová erpací stanice. Objekt je op t ešen s ohledem na
povod ové stavy roku 2002 (v souladu s vyhláškou HMP . 7/2003). Poznámka: za ízení
popisovaného objektu je podle posledního (aktuálního) návrhu za len no do budovy objektu
hrubého mechanického p ed išt ní – tím dojde k další minimalizaci záboru pro N OV.
Sou ástí 2. etapy výstavby budou dále:
- P íprava staveništ (kácení d evin, sejmutí ornice), hrubé terénní úpravy
- Výustní objekt mechanicky p ed išt ných vod do Vltavy (osazený protipovod ovými
stavidly)
- Objekty a za ízení pro odsávání a filtraci vzduchu zakrytých prostor (objekt hrubého
mechanického išt ní, nádrží biologického išt ní) pro zajišt ní vým ny vzduchu v t chto
prostorách a dezodorizaci vzdušniny na výstupu do venkovního prost edí
- Objekty pro erpání vratného kalu
- Spojovací potrubí (výtlak kalu z HDNK 15-22, výtlak kalu z 3. stupn
išt ní, výtlak
zahušt ného kalu do Ú OV, nátok odpadní vody do rozd lovacích objekt , odtok
vy išt né vody na 3. stupe a další potrubí)
- Spojovací žlaby (zajiš ují p edevším p ívod a rozd lení mechanicky p ed išt né vody
k jednotlivým nádržím biologické linky). Jedná se o železobetonové zakryté žlaby š 2,0 až
4,0 m v celkové délce cca 150 m
- Výustní objekt biologicky vy išt ných vod do Vltavy sestává z odpadního potrubí DN 2200
dl. 130 m, vyús ujícího v í ním km 44,520 a výustního objektu. Výústní objekt bude
obsahovat uzavírací stavidla.
- Komunikace a zpevn né plochy, kabelové kanály pro silové a další kabely, osv tlení,
oplocení s vrátnicí, kone né terénní úpravy (v . výsadeb d evin) - nezbytný rozsah
komunikací a zpevn ných ploch kolem erpacích stanic zajiš ující provoz ploch 2. etapy,
s návazností na stávající komunikace Ú OV
- Strojn -technologické (stavidla, je áby, strojn stírané esle, dopravníky shrabk , lisy na
shrabky, erpadla, dmychadla, pra ky písku, za ízení pro chemické hospodá ství,
zahuš ovací nádrže pro zahušt ní primárního kalu, zahuš ovací odst edivky pro zahušt ní
p ebyte ného kalu, míchadla, aera ní elementy, shrabováky, pojezdové mosty
dosazovacích nádrží, vzduchotechnika), elektrotechnologické za ízení (rozvodna,
transforma ní stanice 110 kV, transformátory, rozvád e, kabeláže) a za ízení pro systém
ízení technologických proces
výše uvedených objekt
(za ízení pro m ení
technologických veli in a ídící a informa ní systém)
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B.I.6.4 Etapa výstavby 3 - p estavba stávající Ú OV
Návrh rekonstrukce (p estavby) Ú OV vycházel z následujících p edpoklad :
- zachovávají se stávající objekty Ú OV v maximální mí e, za ú elem minimalizace investi ních
náklad na její rekonstrukci
- úpravy stávající Ú OV provád né do doby uvedení nové linky „v zahrádkách“ do provozu by
m ly být v souladu s koncepcí budoucího provozování Ú OV
- v sou asnosti se nep edpokládá realizace spalování kal , z stává stávající zp sob anaerobní
stabilizace kal , který bude vhodným zp sobem zkapacitn n
- kalové hospodá ství na Ú OV bude zpracovávat kal z obou linek a produkovaný fugát
z odvod ování vyhnilého kalu bude možné istit na obou vodních linkách
- bude realizována spole ná erpací stanice surových splašk pro ob vodní linky a pom r
rozd lení splaškové odpadní vody p itékající na ob vodní linky bude m nitelný
Základní principy návrhu úprav Ú OV:
- stávající eslovna bude i nadále využívána
- stávající lapáky písku budou zakryty a nadále využívány
- stávající 2 tve ice nádrží primární sedimentace budou i nadále využívány, p i emž jedna
tve ice bude rekonstruována na denitrifika ní nádrže prvního stupn a druhá tve ice z stane
i nadále ve funkci primární sedimentace
- chemické p edsrážení z stane ve funkci
- stávající aktiva ní nádrž z stane ve funkci nitrifika ní nádrže a z konce odtokové galerie bude
zaveden interní recykl do p ed azené denitrifika ní nádrže
- stávající nové dosazovací nádrže budou využity nadále jako dosazovací nádrže. Stávající staré
dosazovací nádrže budou z ásti i nadále využívány (4 kusy) a zbylé 4 nádrže budou zrušeny a
na jejich míst bude realizován denitrifika ní filtr
- stávající regenera ní nádrž z stane ve funkci regenera ní nádrže, p i emž bude rozd lena na
oxickou a anoxickou ást; do oxické ásti regenera ní nádrže bude zaveden odpovídající podíl
z celkové produkce fugátu z odvod ování vyhnilého kalu.
- biologicky vy išt ná odpadní voda bude z dosazovacích nádržích zavedena na
postdenitrifika ní filtry za ú elem snížení koncentrace dusi nanového dusíku na hodnotu, která
zajistí dosažení celoro ního pr m ru 10 mg/l Nc na odtoku; bude nutné dávkování externího
substrátu k dosažení požadovaného efektu denitrifikace; denitrifika ní filtry budou umíst ny
v ásti plochy stávajících starých dosazovacích nádrží.
- hlavní možné zdroje zápachu budou dezodorizovány
- stávající kalové hospodá ství bude zkapacitn no na produkci kal z obou vodních linek
P estavba spo ívá ve v tších i menších úpravách na objektech stávající Ú OV. Nap íklad budou
realizovány vestavby d lících st n sedimenta ních nádrží, budou rekonstruovány hydraulické
cesty (žlaby), budou postaveny nové lokální p e erpací stanice odpadních vod a kal , budou
upraveny stávající aktiva ní nádrže, zakryty a dezodorizovány stávající objekty krom
dosazovacích nádrží apod. Nov bude vybudován kombinovaný objekt postdenitrifikace a t etího
stupn
išt ní (chemického srážení fosforu solemi železa) na odtoku ze starých dosazovacích
nádrží DN 5 až 8. Pro výstavbu denitrifika ních filtr se p edpokládá využít uvoln ný prostor, který
vznikne demolicí ty stávajících dosazovacích nádrží (DN 1-4).
Stavební úpravy, p estože nebudou nijak stavebn náro né, vyžadují úplnou odstávku
stávající Ú OV. V této dob však bude v provozu nová vodní linka (v „zahrádkách“). Kalové
hospodá ství dnešní Ú OV však musí z stat trvale v provozu.
Stávající objekty jsou v souladu s platnou legislativou chrán ny ohrázováním do úrovn
hladiny ve Vltav odpovídající pr toku Q100. Nov realizované objekty a p edevším jejich
strategické sou ásti budou (v souladu s na ízením hl. m. Prahy . 7/2003, kterým se m ní
vyhláška . 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním
m st Praze, ve zn ní pozd jších p edpis ) chrán ny do úrovn kulmina ní hladiny p i povodni
v roce 2002 (+1,3 m).
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Hlavní stavební a technologické celky p estavby stávající Ú OV
erpací stanice mechanicky p ed išt ných vod. Výškové ešení neumož uje gravita ní
pr tok z primární sedimentace do denitrifika ních nádrží a následn do dnešní aktivace,
z tohoto d vodu je za azena za primární sedimentací erpací stanice. Bude umíst na
v samostatném nadzemním zd ném objektu o orienta ním p dorysném rozm ru 10x10 m,
výšky 5 m, s železobetonovou podzemní akumula ní jímkou o p dorysu zhruba 5x10 m,
hloubka 5 m. P edpokládá se osazení 4+1 ks erpadel v provedení do mokré jímky.
Denitrifikace v sedimenta ních nádržích (SN) 5 až 8. Tento objekt zahrnuje úpravy druhé
tve ice dnešních sedimenta ních nádrží na denitrifika ní nádrže. Tyto úpravy spo ívají
p edevším v demontáži strojního za ízení a ve stavební ásti v demolici betonových vestaveb
dnešních sedimenta ních nádrží. Denitrifika ní nádrže budou nov mezikružím ze ŽLB
rozd leny na dv sekce, které zamezí vzniku zkratových proud . Nádrže budou
homogenizovány míchadly.
Úpravy budou provedeny i v rozd lovacím objektu SN 5-8, budou zvýšeny p elivné hrany a
osazena nová stavidla. Do p ívodního potrubí na rozd lovací objekt bude zavedena
recirkulace vratného kalu a vnit ní recirkulace aktiva ní sm si. Maximální p ítok do
rozd lovacího objektu p ed denitrifika ními nádržemi bude 8,5 m3/s.
Zakrytí stávajících SN 1 až 8. V rámci ekologizace provozu stávající vodní linky Ú OV
budou eliminovány nejv tší možné zdroje zápachu. V rámci tohoto objektu se provede zakrytí
otev ených nádrží primární sedimentace a budoucích denitrifika ních nádrží sklolaminátovou
konstrukcí, s nuceným odsáváním vzduchu. Zne išt ný vzduch bude išt n filtrací ve
skráp ných dezodoriza ních kolonách. Celková plocha sklolaminátového zakrytí nádrží je
14 000 m2.
Úpravy ve stávajících aktiva ních nádržích (AN). V souvislosti s úpravami na stávající
Ú OV bude provedeno posouzení stávajících aktiva ních nádržích. Poškozené stavební
konstrukce budou opraveny a budou provedeny drobné stavební úpravy, které vyžaduje
zm na technologie istírenského procesu. AN bude zakryta sklolaminátovou konstrukcí.
Vzduch dodaný dmychadly bude odsáván a išt n filtrací na skráp ných kolonách. Celková
plocha sklolaminátového zakrytí je 21 375 m2.
erpací stanice interní recirkulace. Vzhledem k vysokým požadavk m na odstran ní
celkového dusíku z odpadní vody je nov ve stávající Ú OV za azena interní recirkulace
aktiva ní sm si z odtoku z aktivace do rozd lovacího objektu p ed nové denitrifika ní nádrže.
Pro p e erpání aktiva ní sm si je navržena nová erpací stanice. Bude umíst na
v samostatném nadzemním zd ném objektu o p dorysu cca 10x14 m, výšky 4 m,
s železobetonovou podzemní akumula ní jímkou o p dorysu zhruba 5x14 m, hloubce 6 m.
P edpokládá se osazení 4+1 ks erpadel ( erpané množství 1050 l/s). Výtlak erpadel bude
veden p ed rozd lovací objekt denitrifika ních nádrží.
erpání vratného kalu ve stávajících dosazovacích nádržích (HDNK) 11 až 14. Dnešní
HDHK 11 až 14 budou nadále využívány. Každá dosazovací nádrž bude vybavena vlastním
ponorným kalovým erpadlem pro odtah vratného kalu. Tímto erpadlem bude možno
regulovat odtahované množství kalu. Ke každé nádrži bude p istav na erpací kalová jímka,
pro výtlak kalu bude využito stávající kalové potrubí.
Intenzifikace stávajícího kalového hospodá ství. Stávající kalové hospodá ství bude
zkapacitn no tak, aby bylo schopné s rezervou zajistit zpracování veškeré produkce
primárního, aktivovaného a chemického kalu (z t etího stupn
išt ní) produkovaného na
obou vodních linkách Ú OV a N OV. P edpokládá se, že stávající skladba stabiliza ních
nádrží bude rozší ena o novou tve ici (2 nádrže prvního stupn a 2 nádrže druhého stupn )
s nasazenými plynojemy.
Nová koncepce zpracování produkovaných kal je založena na termofilní anaerobní
stabilizaci sm sného surového kalu s p ed azenou dvoustup ovou hydrolýzou a
dvoustup ovým zahuš ováním. Kalové hospodá ství bude spole né pro ob vodní linky a
bude situováno v areálu stávající Ú OV. P ebyte ný aktivovaný kal bude p edzahušt n na
archiv. íslo: 04 029/05/1
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lyzátovacích zahuš ovacích odst edivkách na sušinu cca 6 % a veden do prefermenta ní
sm šovací nádrže, kde prob hne první stupe hydrolýzy. Biologická hydrolýza bude
stimulována lyzátem ze zahuš ovací lyzátovací centrifugy. Hydrolyzát (fugát) z prvního stupn
hydrolýzy m že být použit jako zdroj „externího“ substrátu pro denitrifikaci. Sm s po druhém
stupni zahušt ní na sušinu 12-15% bude vedena na druhý stupe hydrolýzy – termickou
hydrolýzu p i 120-160 0C. Hydrolyzovaná sm s bude vedena po áste ném ochlazení na
termofilní anaerobní stabilizaci kalu. Stabilizovaný kal bude odvodn n na sušinu 30-35%.
Fugát z odvodn ní anaerobn stabilizovaného kalu bude zaveden na bioaugmentaci, tj.
samostatn do regenera ních nádrží každé z obou vodních linek v p íslušném pom ru p ítoku
surových odpadních vod.
Výhodami této koncepce jsou:
- p íprava „externího“ substrátu pro denitrifikaci
- hluboká hydrolýza vstupujícího kalu - hlubší anaerobní rozklad, podstatn vyšší produkce
bioplynu a nižší produkce stabilizovaného kalu
- v d sledku termické hydrolýzy a následné termofilní stabilizace je stabilizovaný kal úpln
hygienizován
- vysokým zahušt ním surového kalu p ed termickou hydrolýzou se dosáhne snížení
objemu kalu a tím i zna né úspory pot ebného objemu anaerobních reaktor .
Hlavní objem stavebních prací tohoto souboru p edstavuje výstavba tve ice nových
stabiliza ních nádrží se strojovnou v prostoru p ed sedimenta ními nádržemi.
Obestav ný prostor objektu iní 30 500 m3.
Za ízení termické hydrolýzy kalu bude umíst no v nadzemním zd ném objektu o p dorysném
rozm ru 20x20 m. P edpokládá se využití prostoru dnešní erpací stanice spodního
horizontu. P ed zahájením stavby objektu termické hydrolýzy bude dnešní erpací stanice
vybourána.
Obestav ný prostor objektu termické hydrolýzy iní 5650 m3
erpání vratného kalu ve stávajících dosazovacích nádrží (DN) 5 až 8. Druhá tve ice
dnešních dosazovacích nádrží bude i nadále využívána. Z provozních d vod dojde ke
zm n odpoušt ní zachyceného aktivovaného kalu. Každá dosazovací nádrž bude vybavena
vlastním ponorným kalovým erpadlem pro odtah vratného kalu. Tímto erpadlem bude
možno regulovat odtahované množství kalu. Ke každé nádrži bude p istav na erpací kalová
jímka, pro výtlak kalu bude využito stávající kalové potrubí.
Dezodorizace objekt stávající Ú OV. K zamezení úniku pach do ovzduší bude v tšina
objekt uzav ena, vodní plochy zakryty a vzduch ze zakrytých prostor bude odsáván a
následn išt n (hlavní provozní nádrže v kalovém hospodá ství jsou již zakryty). Na stávající
Ú OV budou za ú elem minimalizace úniku pach provedena tato hlavní opat ení:
- odsávání stávající budovy eslovny
- zakrytí a odsávání stávajících lapák písku a skládky písku
- zakrytí a odsávání stávajících 4 nádrží primární sedimentace
- zakrytí a odsávání denitrifika ních nádrží (druhá tve ice ze SN primární sedimentace)
- zakrytí a odsávání aktiva ní nádrže
- odnímatelné zakrytí hlavních propojovacích kanál p ed aktivací
- zakrytí a odsávání regenera ní nádrže
- odsávání a filtrace vzduchu odst edivkárny
Veškerý odsávaný vzduch bude chemicky išt n. Navrhují se trojstup ové skráp né kolony.
P edpokládá se sice minimalizace jednotek na išt ní vzduchu, ale s ohledem na kapacitu a
vzdálenosti jednotlivých zdroj se p edpokládá centralizace do 2 míst na stávající Ú OV.
Množství odsávaného vzduchu je dáno p edepsanou vým nou vzduchu hygienickými
p edpisy, pop . množstvím vzduchu vhán ného do procesu išt ní (aktivace, regenerace a
provzduš ovaný lapák písku). Objekty hrubého a mechanického p ed išt ní, odst edivkárny a
erpací stanice budou mít trojnásobnou vým nu vzduchu za hodinu, objekty aktiva ních
nádrží pouze filtraci dodaného vzduchu. Ve stávajícím areálu Ú OV budou celkem ty i
filtra ní místa a 5 ks filtra ních jednotek.
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Denitrifika ní filtr. Aby bylo možno splnit legislativou požadované odtokové koncentrace
vy išt ných odpadních vod zejména v hodnotách celkového dusíku a fosforu, je za azen další
stupe
išt ní, který je navržen jako postdenitrifika ní filtry se srážením slou enin fosforu
solemi t žkých kov (Fe). Obestav ný prostor objektu iní 58 000 m3 (svrchní i spodní
stavba).
Sou ástí 3. etapy výstavby budou dále:
- Nové spojovací žlaby
- Úpravy ve stávajících dmychárnách
- Nová spojovací potrubí
- Úpravy ve stávajících regenera ních nádržích (posílení anoxických zón)
- Demolice dosazovacích nádrží 1 až 4
- Komunikace a zpevn né plochy, osv tlení, kone né terénní úpravy (v . dosadeb d evin)
- Strojn -technologické za ízení (stavidla, je áby, erpadla, dmychadla, za ízení pro
chemické hospodá ství, vyhnívací nádrže s p íslušenstvím, nové potrubní a armaturní
vybavení strojovny vyhnívacích nádrží – cirkula ní potrubí; plynová potrubí, zahuš ovací
odst edivky pro zahušt ní sm sného kalu, míchadla, technolog. za ízení termické
hydrolýzy, vzduchotechnika), elektrotechnologické za ízení (rozvodny, transformátory,
rozvád e, kabeláže) a za ízení pro systém ízení technologických proces výše
uvedených objekt (za ízení pro m ení technologických veli in a ídící a informa ní
systém).

B.I.6.5 Architektonické ešení
Navrhované architektonické ešení je pod ízeno funkci objekt a požadavku celkové koncepce
ešení a minimalizaci vlivu na okolí a životní prost edí - v podstat všechny objekty v nichž se
vyskytuje ne išt ná odpadní voda budou v uzav ených objektech, vodní plochy budou zakryty
plastovými sko epinami a veškeré vzdušiny z takto uzav ených objekt jsou odsávány a chemicky
išt ny. Otev ené budou pouze vodní plochy s vy išt nou odpadní vodou tj. dosazovací nádrže,
p ípadn denitrifika ní filtry. Toto se týká jak nové ásti N OV tak stávajících objekt Ú OV.
Stávající objekty Ú OV z stanou po stavební stránce prakticky beze zm ny, krom výše
uvedeného zakrytí n kterých nádrží. Nové objekty, které budou vybudovány ve stávajícím areálu tj. p edevším nové erpací stanice a denitrifika ní filtry - budou výškov ešeny tak, aby návrh
odpovídal vyhlášce HMP . 7/2003 (viz. kapitola B.I.6.6 – protipovod ová ochrana za ízení).
Objekty N OV v zahrádkách se navrhují jako kompaktní celek istírenských nádrží se
svahovaným obsypem s r znými výškami konstrukcí nad upraveným terénem tak, aby istírna
byla p ístupná do Q50, objekty vodní linky (nádrže) chrán ny proti Q100, rozhodující objekty
ochrán ny proti povod ovému stavu v roce 2002. Rozhodujícími objekty se rozumí technologické
za ízení nap . dmycháren a trafostanic, prostory rozvad
a rozvoden, velín apod.
Celý areál nové istírny odpadních vod je navržen v tzv.nulovém designu p ebírajícím
technologickou funk nost navrhované nové vodní linky istírny. Architektonické ešení tedy nijak
nepopírá tuto funk nosti a p iznává technologické ešení jednotlivých objekt tohoto areálu.
Architektonicko-technické ešení se p edpokládá ve stylu „high-tech“. Uvnit areálu jsou navrženy
parkové úpravy (stromy, ke e a parkové osv tlení), celý areál N OV je koncipován jako „velká lo
(tla ný remorkér) plující proti proudu eky“. ást oplášt ní objektu hrubého a mechanického
p ed išt ní a objekty dmycháren se navrhuje pokrýt popínavými rostlinami (viz grafické p ílohy
Oznámení).
V ásti ostrova v sousedství N OV (severn - sm rem ke b ehu volné eky) se v rámci
architektonického ešení p edpokládá provedení parkové úpravy území 6. Na severním b ehu pod

6

) Bylo zde navrženo malé p ístavišt , dráha pro kole kové brusle obíhající N OV a park klínovit obrácený
ke tvaru N OV s drobnou zahradní architekturou (maják) a heliportem.Tento návrh ešení využití plochy
však není v souladu jak se v sou asnosti uvažovaným cílovým stavem plochy (navržené lokální
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parkem (v linii areálu Trojského zámku) byla navržena „hradba“ z topol , rozbíjející pohled na
jednolitou plochu technologických celk .
Z d vodu maximálního zazelen ní areálu byly navrženy ploché vegeta ní zelené st echy
na objekt hrubého a mechanického p ed išt ní, objekty dmycháren a objekt denitrifika ního filtru
(ve stávajícím areálu Ú OV). Na vodní linky biologického išt ní N OV, usazovací nádrže, hrubé
p ed išt ní a aktiva ní nádrže (vše v areálu stávající Ú OV) jsou navrženy st echy z
polykarbonátových valených ploch).
V komplexu hrubého a mechanického p ed išt ní (HMP) a tercierního išt ní (N OV) je
navržen (administrativní) objekt velínu, ze kterého budou ízeny jednotlivé funkce areálu Ú OV.
Tento objekt bude vyšší o 3,5 m než komplex HMP, jeho oplášt ní bude tvo eno nýtovanými
plechy s p iznaným rastrem spár.
V ose „lodi“ areálu N OV bude pochozí st echa kolektoru, z obou stran zp ístupn na
betonovými schody s vlastním osv tlením, zábradlím a poklopy zp ístup ujícími technologie
uvnit .
V areálu stávající Ú OV budou rovn ž dopln ny nové objekty: zaplášt ní a design t chto
objekt se navrhuje v podobném duchu jako u výše zmi ovaných objekt .
Kone né stavebn architektonické ešení bude p edm tem dalších jednání a návrh
v souladu s požadavky orgán m sta Prahy p i zpracování následných stup
projektové
dokumentace.
P edb žný návrh stavebn architektonického ešení je z ejmý z p íloh Oznámení (H.2.4.1,
a H.2.5 – situa ní uspo ádání, vizualizace).

B.I.6.6 ešení protipovod ové ochrany areál U OV a m sta Prahy
Posuzovaný návrh ešení p estavby a rozší ení Ú OV, dopracovaný do podoby podkladové
studie pro zm nu ÚPn SÚ HMP Z 1525/00, spl uje podmínky koncepce protipovod ových
opat ení dle usnesení Rady HMP . 2174 z prosince 2002 a následných vyhlášek hl. m. Prahy.
Protipovod ová ochrana stávajícího areálu Ú OV - proti stoleté vod je ochrán n obvodovými
hrázemi, které byly po povodni roku 2002 uvedeny do p vodního stavu. V rámci projektu se
s jejich dalšími úpravami (zvýšením) nepo ítá.
Nové objekty, budované v areálu stávající Ú OV ( erpací stanice s trafostanicí,
denitrifika ní filtry), jsou ešeny v souladu s vyhláškou HMP . 7/2003 tak, že prostory, v nichž
jsou umíst ny rozhodující stroje a za ízení a elektro za ízení, budou umíst ny 1 m nad kulmina ní
hladinou p i povodni v roce 2002. Jednotlivé objekty Ú OV budou p ípadn na stejnou úrove
chrán ny lokáln - s ohledem na jejich d ležitost a finan ní a technickou náro nost p íslušných
opat ení. 7
Protipovod ová ochrana nového areálu (N OV) - všechny objekty budou (mimo dosazovacích
nádrží) ochrán ny proti stoleté vod tím, že koruny st n objekt nádrží vodní linky jsou navrženy
nad úrovní hladiny p i Q100. Úrove vnit ních komunikací kolem objekt vodní linky bude na úrovni
cca Q50 a kolem dosazovacích nádrží na úrovni cca Q20. Komplex dosazovacích nádrží (st ny
vytaženy nad úrove hladiny p i Q20) tvo í betonové kruhové nádrže, odolné povod ovým
pr tok m, s minimálními škodami v p ípad zaplavení a s možností rychlého zprovozn ní po
opadnutí vod.
Ostatní rozhodující objekty jsou ešeny v souladu s vyhláškou HMP . 7/2003 tak, že
prostory, v nichž jsou umíst ny rozhodující stroje a za ízení a elektro za ízení budou umíst ny
1 m nad kulmina ní hladinou p i povodni v roce 2002.

biocentrum), koliduje také áste n s dále uvedeným návrhem terénních úprav pro zvýšení pr tokové
kapacity koryta eky (kapitola B.I.6.6).
7
) tato opat ení nebudou sou ástí posuzovaného zám ru
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Opat ení k eliminaci ovlivn ní odtokových pom r v záplavovém území Vltavy
Uspo ádání stavebních objekt (dispozi ní i výškové) areálu N OV je navrženo tak, aby bylo
zajišt no minimální vzdutí hladiny nad Císa ským ostrovem (p edevším se jedná o oblast
Holešovic, Libn a Karlína) p i extrémních povodních. Dispozice navrhované nové vodní linky
p esto zasahuje do odtokových pom r znepr to n ním ásti ostrova v míst bývalých zahrádek
(kudy by se pr tok jinak vracel z plavebního kanálu nazp t do Vltavy). Proto je navržena úprava
stávajícího terénu v okrajových ástech ostrova, která kompenzuje narušené p erozd lování
pr toku mezi ekou a plavebním kanálem. Návrh terénních úprav mimo areál budoucí Ú OV a
návrh dispozi ního a výškového uspo ádání N OV vychází ze studí firmy DHI Hydroinform –
zpracovatele 2D povod ového modelu Prahy 8 – cílem návrhu bylo dosáhnout eliminace
nep íznivého ovlivn ní odtokových pom r areálem Ú OV p i pr chodu extrémních povodní (Q50,
Q100 a povodn odpovídající kulmínaci v srpnu 2002)
Navržená úprava terénu je situována na levém b ehu p vodního koryta Vltavy mezi jezem
a stávající Ú OV. Stávající levob ežní berma (území pro vyb ežení za vyšších pr tok ) bude
plynule rozší ena až o cca 40 - 50 m v úseku dlouhém cca 700 m mezi jezem a lávkou pro p ší a
až o 50 - 80 m v úseku dlouhém cca 500 m mezi lávkou pro p ší a stávající Ú OV. V rozsahu
rozší ení bude dno bermy sníženo na úrove kolem kóty 178 m n.m., tzn., že k vyb ežení do
bermy bude docházet p i pr tocích mezi Q2 a Q5.
Ve vymezeném prostoru pro rozší ení a snížení úrovn bermy bude nutno odstranit
prakticky veškerý porost. Rozší ená plocha bermy se plynule napojí na stávající terén. Upravená
plocha bude ohumusována, zatravn na a osázena vhodnými d evinami (v omezeném
rozsahu).

B.I.6.7 Návrh organizace výstavby
Za ízení staveništ . Jak již bylo výše uvedeno, staveništ v obvodu sou asného oplocení areálu
Ú OV (plocha 1. a 3. etapa výstavby) je velmi stísn né a proto se plochy pro do asné za ízení
staveništ ( . 1 - s kancelá emi, sociálním zázemím dodavatel a do asnými sklady materiál a
za ízení) p edpokládají z ídit v prostoru skladových hal, t sn p ed hlavní vrátnicí Ú OV (na
levém b ehu plavebního kanálu, tedy mimo ostrov, na pozemcích istírny), p ístupné z Papírenské
ulice. Plocha tohoto ZS . 1 se uvažuje cca 0,5 ha.
ást využitelné plochy pro za ízení staveništ . 2 je dále v prostoru východn od šnekové
S HH o rozloze cca 0,12 ha.
Dále je navržena k využití pro za ízení staveništ , v souladu se zkušenostmi z výstavby
v devadesátých letech, plocha na levém b ehu Vltavy podél návodní strany ochranné hráze –
ZS . 3 (plocha 1,6 ha).
Se z ízením ploch za ízení staveništ po obvod rozvojové plochy pro výstavbu N OV
v tzv zahrádkách se neuvažuje.
P íjezdy na staveništ se p edpokládají po stávajících vnit ních komunikacích Ú OV, které
navazují na vn jší komunika ní systém v Praze a státní silni ní sí .
Odt žený materiál ze stavebních jam po demolicích stávajících objekt bude po uložení na
mezideponie t íd n a áste n využit na zp tné zásypy. Vykopaný p ebyte ný materiál bude
odvážen lodní dopravou na ízené skládky (Borek u Kostelce nad Labem, Nehvizdy – Horoušany,
Sib ina), p ípadn bude využit k zakládce v rámci rekultivace vyt žených t žeben št rkopísk
v Polabí a Povltaví. Pro lodní dopravu je možno po jisté rekonstrukci využít stávající p ístavišt na
západním okraji areálu Ú OV.

8

) povod ový model (firma DHI) je výchozím podkladem pro posuzování veškeré nov plánované výstavby
v záplavovém území Vltavy a Berounky; model „oficieln “ stanovuje hladiny p i jednotlivých povod ových
pr tocích ve všech ástech Prahy a to jak pro sou asný stav, tak pro stav po dokon ení veškerých
protipovod ových opat ení, navržených na území Prahy po povodni v roce 2002 – Stavba 0012
„Protipovod ová opat ení na ochranu hlavního m sta Prahy“ (investorem je Magistrát hl. m. Prahy)
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Silni ní doprava bude využívána omezen p evážn pro dopravu stavebních a
technologických materiál a celk .
Hlavní p íjezd na stavbu ze silni ní sít se p edpokládá po stávajícím vstupním mostu do
areálu U OV a z Papírenské, Podbabské ulice. Výhledov se uvažuje s rekonstrukcí stávajícího
mostu p es plavební kanál ve st ední ásti ostrova, který potom bude mít nosnost pro t žkou
dopravu - možnost jeho využití pro stavbu musí být p edm tem dalších jednání.
Hlavní komunika ní trasy staveništní dopravy v areálu Ú OV k jednotlivým staveništím
budou ešeny individueln mezi dodavateli a provozovatelem Ú OV tak, aby nebyl narušen
provoz ÚCOV a byla zajišt na plynulost výstavby.

B.I.7 P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
Vychází se z p edpokladu, že sou asné stavební povolení je platné pouze do konce roku 2005 a
parametry požadované legislativou EU by m ly být dosahovány po roce 2010.
P edpokládaný termín zahájení stavby :
Trvání stavby :
P edpokládaný termín dokon ení stavby :
P edpokládaný termín ukon ení zkušebního provozu :

10/2006
4-5 let
12/2010
03/2013

9

Postup výstavby je ešen po etapách, tak, že první dv etapy mohou být ešeny tém soub žn ,
nebo 1. a 2. etapa (nové erpací stanice a N OV, v . terénních úprav) mohou být realizovány
bez jakéhokoli vlivu na stávající provoz, 3. etapa se m že za ít realizovat již p ed dokon ením
2. etapy (zejména iIntenzifikace kalového hospodá ství), p i plném provozu stávající Ú OV. P i
realizaci úprav vodní linky stávající Ú OV bude již N OV v provozu na kapacitu 6,0 m3/s, nebude
však ješt plnit parametry požadované legislativou. Vodní linka stávající Ú OV bude pln
odstavena (po dobu cca 1,5 roku).
Etapy se budou áste n p ekrývat v p ípravných a dokon ovacích pracích, doby realizace
etap po p ibližn 2 - 2,5 roku jsou velmi napjaté, vyžadují velmi podrobné propracování a
dodržování projektu organizace výstavby.

B.I.8 Vý et dot ených územn samosprávných celk – adresy ú ad
Obec: Hlavní m sto Praha
Adresa ú adu: Magistrát hl. m. Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2/2
Stavba bude realizována ve stávajícím areálu Ú OV a v jeho sousedství, na katastrálním území
Bubene 730106, dotkne se tak m stských ástí:
Praha 6 (rozhodující ást zám rem dot ené plochy)
adresa ú adu: ÚM
Praha 6, eskoslovenské armády 23, 160 52 Praha 6
Praha 7 (rozhodující ást plochy dot ené rozší ením areálu Ú OV a terénními úpravami b ehu)
adresa ú adu: ÚM
Praha 7, Náb eží kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
Praha – Troja (sousedící m stská ást na pravém b ehu eky)
adresa ú adu: Místní ú ad Praha – Troja, Trojská 96, 171 00 Praha 7

9

) harmonogram postupu výstavby jednotlivých etap celkové p estavby Ú OV je obsažen v p íloze zprávy
(kapitola H.2)
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Údaje o vstupech

B.II.1 P da (druh a t ída ochrany)
Pozemky, které budou p edm tem záboru, se nacházejí v katastrálním území Bubene a náleží
do t chto kategorií:
zem d lský p dní fond - zahrada
ostatní plocha (jiná)
ostatní – komunikace
ostatní – plochy pro sport a rekreaci
ostatní – zele
ostaní – vodní plochy
zastav ná plocha a nádvo í

parcela

vým ra
(m2)

pozemky související s rozší ením istírny – areál N OV
druh pozemku,
BPEJ trvalý zábor
list
využití
stavbou (m2) vlastnictví

1893/1
1893/6
1893/7
1893/8
1893/9
1893/10
1929/1
1929/2
1929/3

18 469
5 269
29 901
64
1 031
108
38 072
4 228
528

ostatní (sport. a rekr.)
ostatní - komunikace
ostatní (sport. a rekr.)
ostatní (sport. a rekr.)
ostatní (sport. a rekr.)
ostatní (sport. a rekr.)
ZPF - zahrada
ZPF - zahrada
ZPF - zahrada

1931
1932/1
. 1932/2

1 958
4 240
139

1934
1936

515
602

ostatní - zele
ostatní (sport. a rekr.)
zastav. plocha a
nádvo í
ZPF - zahrada
ZPF - zahrada

1941
1945/1
1945/2
1945/3
1950/1
1950/2
2139
2141/1
2147
2146/1

8
7 694
12 581
16 745
1 973
722
218 168
1 729
3 491
14 789

ZPF - zahrada
ostatní - jiná
ZPF - zahrada
ZPF - zahrada
ostatní - komunikace
ostatní - komunikace
ostatní – vodní plocha
ostatní – vodní plocha
ostatní - komunikace
ostatní – vodní plocha

25600
25600

675
108
29 712
3 550
528

89
3
759
181
759
759
759
2724
2911

-

1 437
3 877
139

181
181
181

25600
25600

300
602

61
229

25600
-

8
6 205
11 772
14 362
1 385
680
-

181
759
759
759
759
759
89
89
759
89

-

celkový zábor pro stavbu
z toho celkový zábor zem d lského p dního fondu
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vlastník

Povodí Vltavy, s.p.
Národní výbor HMP
Hlavní m sto Praha
eská národní banka
Hlavní m sto Praha
Hlavní m sto Praha
Hlavní m sto Praha
Pr ša V. Ing.
ermák F. Ing. a
ermáková V. Ing.
eská národní banka
eská národní banka
eská národní banka
Šlehoferová A.
Živný J., akad. mal. a
Živná A.
eská národní banka
Hlavní m sto Praha
Hlavní m sto Praha
Hlavní m sto Praha
Hlavní m sto Praha
Hlavní m sto Praha
Povodí Vltavy, s.p.
Povodí Vltavy, s.p.
Hlavní m sto Praha
Povodí Vltavy, s.p.

75 340
60 834
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pozemky dot ené terénními úpravami b ehu ostrova – protipovod ová opat ení 10
parcela vým ra
druh pozemku,
BPEJ
dot ená
list
vlastník
(m2)
využití
plocha (m2) vlastnictví
1893/1
1893/3
1893/4
1893/5
1893/6
1893/17
1896
1903/1
1903/3
1905
1906
1907
2139

18 469
9 864
244
7 407
5 269
35
5 813
25 015
11 356
15 957
612

ostatní (sport. a rekr.)
ostatní (sport. a rekr.)
ostatní (sport. a rekr.)
ostatní (sport. a rekr.)
ostatní - komunikace
ostatní - komunikace
ostatní - komunikace
ostatní
ostatní
ostatní (sport. a rekr.)
ostaní
nezjišt n
ostaní – vodní plocha

-

218 168
celková dot ená plocha
z toho celkový dot ený zem d lský p dní fond

15 241
89
410
759
146
89
1 302
759
3
35
61
621
759
11 363
89
2 158
140
6 510
89
612
902
452
nezjišt n
10 437
89
49 287
pravd podobn 0,0 m2

Povodí Vltavy, s.p.
Hlavní m sto Praha
Povodí Vltavy, s.p.
Hlavní m sto Praha
Národní výbor hl. m. P.
Šlehoferová A.
Hlavní m sto Praha
Povodí Vltavy, s.p.
Ministerstvo vnitra R
Povodí Vltavy, s.p.
Ungr J.
nezjišt n
Povodí Vltavy, s.p.

Navrhovaná stavba nezasahuje žádné zvláš chrán né území (ve smyslu zákona o ochran
p írody a krajiny) ani žádné ochranné pásmo vodního zdroje, nachází se však v památkov
chrán ném území. Celý Císa ský ostrov je sou ástí záplavového území eky Vltavy.

B.II.2 Voda (zdroje a spot eba vody)
Pitná voda
pitná voda bude odebírána z ve ejné vodovodní sít hl. m. Prahy
Pot eba vody
Po et dní aplikace
Místo spot eby
(m3 / den)
(den)
Zam stnanci
Chemikálie, ostaní
CELKEM

9,6
58,1
67,7

255
365
-

Pot eba vody
(m3 / rok)
2 448
21 207
23 655

Technologická a provozní voda
jako technologická a provozní voda se bude používat filtrovaná vy išt ná odpadní voda
z dosazovacích nádrží, v N OV bude použita odpadní voda z 3 stupn išt ní. Používat se bude
k údržb , kropení, proplachování n kterých stroj a za ízení apod. Použitá voda se vrací po
použití vnit ní kanalizací Ú OV zp t do istícího procesu.
Odpadní voda – vstup do vodní linky NÚ OV
návrhové (uvažované) množství išt ných komunálních odpadních vod je uvedeno p ehledn
v kapitole B.I.2 – Kapacita zám ru.

10

) dot enými plochami se zde rozumí území potenciáln dot ené stavbou (terénní úpravy, kácení a mýcení
vegetace) nad úrovní b žné hladiny v ece; skute n dot ená plocha bude menší ( ásti b ehu pod
návrhovou úrovní - kótou 178 m n.m., prosté vegetace – „pláže“, zatravn né plochy - totiž dot eny
nebudou); rozsah skute n dot ené plochy bude up esn n v projektové dokumentaci
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B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Suroviny (chemikálie)
Místo dávkování Ú OV
Cišt ní vzduchu
Kyselina sírová
Chlornan sodný
Hydroxid sodný
P edsrážení, sim. srážení
PIX
Kalové hospodá ství
Org. flokulant
Externí substrát
Metanol

Místo dávkování N OV
Cišt ní vzduchu
Kyselina sírová
Chlornan sodný
Hydroxid sodný
Primární sedimentace
PIX
Org. flokulant
Terciální do išt ní
PIX
Org. flokulant
Mikropísek

Denní množství
(l/den)
102,8
1 051,0
2 632,0

Ro ní dávka
(kg/rok)
68 667
701 227
1 412 060
6 521 156
340 832
774 835

Denní množství
(l/ den)
188,3
2 749,0
4 821,0

Ro ní dávka
(kg / rok)
125 779
1 284 458
2 586 512
6 521 156
118 891
7 727 897
118 891
208 059

Zemní plyn není pro b žný provoz Ú OV Praha pot ebný.
Odb r elektrické energie je p edpokládán ze sít Pražské energetiky a.s. Ve spot eb elektrické
energie se promítne doba provozu jednotlivých za ízení v pr b hu dne. Po ítá se s provozem
24 hod denn , který však nemusí být v praxi dodržen.
Etapa
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
CELKEM

Nové erpací stanice odpadních vod
Areál nové istírny odpadních vod (N OV)
Areál stávající istírny odpadních vod (Ú OV)

Pot eba el. energie (GWh/rok)
15,4
49,9
21,3
86,6

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu v dob výstavby
P edpokládané nároky zám ru na dopravní infrastrukturu v jednotlivých etapách b hem stavby
jsou na základ dostupných materiál popsány v následujícím textu. Hlavní p esun materiál
p ebyte ných i stavebních se p edpokládá lodní dopravou. Pokud by z meteorologických d vod
došlo k výpadku lodní dopravy, bylo by nutné do asn využít automobilovou dopravu v p edb žn
vytypovaných trasách na lokality p íslušných skládek
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1. etapa výstavby - nové erpací stanice odpadních vod
Objekty budou umíst ny v areálu stávající Ú OV. Celková délka výstavby této etapy v etn
díl ího zkušebního provozu je cca 2 roky.
Kubatury pro odvoz vyt ženého materiálu
52 200 t
Demolice
41 700 t
Zemina
celkem
93 900 t

P edpokládá se odvoz vyt ženého materiálu lodní dopravou p ímo z Císa ského ostrova
(z p ístavišt v severní ásti ostrova), p i využití dvou lun doba odvozu iní cca 209 dní.
Stavební ást p edstavuje z hlediska dopravy stavebního materiálu ekvivalent k 25 000 m3
obestav ného prostoru.
2. etapa - areál nové istírny odpadních vod
bude umíst na na volné, nezastav né ploše bývalé zahrádká ské kolonie. Celková délka
výstavby této etapy v etn díl ího zkušebního provozu je cca 2,5 roku.
Kubatury pro odvoz vyt ženého materiálu
Demolice
Zemina – vlastní N OV
Zemina – terénní úpravy pro eliminaci vlivu na odtokové pom ry Vltavy
celkem

400 t
225 000 t
105 000 t
330 400 t

P edpokládá se odvoz vyt ženého materiálu lodní dopravou p ímo z Císa ského ostrova
(z p ístavišt v severní ásti ostrova), p i využití t í lun doba odvozu iní cca 490 dní.
Stavební ást p edstavuje z hlediska dopravy stavebního materiálu ekvivalent k 597 550 m3
obestav ného prostoru.
3. etapa - areál stávající istírny odpadních vod
Veškeré stavební a montážní práce budou probíhat v areálu stávající Ú OV. Celková délka
výstavby této etapy v etn díl ího zkušebního provozu je cca 2 roky.
Kubatury pro odvoz vyt ženého materiálu
5 400 t
Demolice
90 000 t
Zemina
celkem
95 400 t

P edpokládá se odvoz vyt ženého materiálu lodní dopravou p ímo z Císa ského ostrova
(z p ístavišt v severní ásti ostrova), p i využití dvou lun doba odvozu iní cca 212 dní.
Stavební ást p edstavuje z hlediska dopravy stavebního materiálu ekvivalent k 97 800 m3
obestav ného prostoru.

Nároky na dopravní infrastrukturu za provozního stavu
Dovoz chemikálií a odvoz produkce shrabk a písku se zvýší
trojnásobek sou asného stavu (to odpovídá intenzifikaci
hydraulickému zatížení Ú OV), dopravní nároky p i p eprav
zvýší o cca 1,5 soupravy denn . Celkové dopravní nároky na
zhruba vy ísleny v následující tabulce:

oproti stávajícímu stavu zhruba na
provozu a vyššímu návrhovému
vyhnilého odvodn ného stavu se
nákladní automobilový provoz jsou

Po et nákladních vozidel p i budoucím provozu Ú OV

innost
po et nákladních souprav pr m rn za den
dovoz chemikálií
1,5
odvoz produkce shrabk
3,0
odvoz písku
1,5
odvoz kalu
10,5
CELKEM
16,5
(uvedeny jsou po ty jízd jednotliv – tzn. je t eba uvažovat 2x – tam a zp t)
archiv. íslo: 04 029/05/1
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Shrabky a písek budou odváženy t žkými nákladními auty nosnosti 20 t; chemikálie lehkými
nákladními automobily, kaly soupravami o nosnosti 24 tun.
Osobní doprava (zam stnanci apod.) se p edpokládá 30 aut denn (t.zn. 60 p i uvažování tam i
zp t).
Uvažované trasy dopravy jsou uvedeny v grafických p ílohách Akustické studie (p íloha J.1
tohoto Oznámení). Rozhodující je ale pr jezd Papírenskou ulicí, dále se doprava odehrává po
frekventovaných ulicích (Podbabská, Jugoslávských partyzán , Evropská a po m stském okruhu,
kde p ísp vek dopravy v souvislosti s dopravní obsluhou Ú OV bude zcela zanedbatelný).
V p ípad , že v dob po zprovozn ní celkov p estav né Ú OV bude realizovaný severní okruh
kolem Prahy, je možné, že uvažované trasy dopravy budou zm n ny (vedeny po novém
m stském okruhu).

archiv. íslo: 04 029/05/1
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší (zdroje, druh a množství emisí do ovzduší)
Výstavba - hlavní plošné zdroje zne išt ní ovzduší
Ve smyslu zákona . 86/2002 Sb. o ochran ovzduší p ed zne iš ujícími látkami je stavbu možno
za adit jako malý stacionární, plošn pom rn rozsáhlý zdroj zne išt ní, jehož nep íznivé
p sobení lze minimalizovat na p ijatelnou míru.
Množství emitovaného prachu p i výstavb lze obtížn odhadovat, závisí p edevším na
technologii výstavby, a disciplinovanosti pracovník provád jící organizace. Pravidla pro jednotlivé
innosti (manipulace se stavebními hmotami, deponie zemin apod.) budou zakotvena v
technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace. Ur itým zdrojem zne išt ní
ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v pr b hu výstavby motory mechaniza ních a dopravních
prost edk na staveništi.
Výstavba - hlavní liniové zdroje zne išt ní ovzduší
Za liniový zdroj zne išt ní ovzduší je možno ozna it p epravu stavebního materiálu a stavebních
odpad v dob výstavby. Veškerá doprava odpad (výkopky a materiál z demolic bude ešena po
vodní cest – viz. kapitola B.II.4 Oznámení). S ohledem na p edpokládaný rozsah stavebních
prací a p epravy stavebních hmot, se doporu uje i rozhodující podíl stavebních hmot a dílc ,
pot ebných pro realizaci jednotlivých etap výstavby vodní linky, p epravovat p ednostn též po
vodní cest .
Provoz díla - zdroje zne išt ní ovzduší
Budoucí stav – všechny rozhodující provozy budou ešeny jako zakryté s odsáváním a išt ním
odcházející vzdušniny: celkem v 5 výduších z provozu rekonstruované Ú OV 11 a 3 výduších
z nové linky v ploše „zahrádek“ (N OV).
Stávajícími st edními stacionárními zdroji zne iš ování ovzduší chemickými látkami v areálu
Ú OV (ve smyslu zákona . 86/2002 Sb. - o ochran ovzduší ) jsou: kogenera ní jednotky MG1,
MG2, MG3, MG4, MG5, kotle K1, K2, K3, K4 a ho ák zbytkového plynu.
Pro porovnání schopnosti zpracovávat výhledov uvažovaných 155 t sušiny surového kalu
za den bylo nutno výpo tov nasimulovat navýšení emisí do ovzduší úm rné navýšení produkce
kalu (a bioplynu) na plánovanou kapacitu NÚ OV - tzv. pseudo-nulová varianta – viz kapitola i.2.
Pro simulaci byl navržena pátá (posílená) kogenera ní jednotka ozna ena MG5´.
Údaje pro výpo et emisních tok byly p evzaty z protokol z m ení emisí provedených
autorizovanou m ící skupinou (ve smyslu zákona . 86/2002 Sb. - o ochran ovzduší) a
z provozní evidence za rok 2003.
Obdobn byl stanoven po et dopravních prost edk nutných na odvoz vyhnilého kalu a pro
další dopravní obsluhu. Dnešní produkce vyhnilého kalu je p ibližn 181 t/den, ve výhledu se
p edpokládá 248 t/den. Tím bude úm rn navýšena dopravní zát ž (viz text v kapitole i.3.4).
Podrobné údaje jsou uvedeny v p íloze J.2 Oznámení - Posouzení vlivu zám ru „Celková
p estavba Ú OV Praha na Císa ském ostrov “ na ovzduší.

11

) Pro porovnání budoucího a sou asného stavu z hlediska pachových emisí a pachové zát že -

v sou asnosti jsou nejv tšími zdroji emisí otev ené vodní plochy nádrží Ú OV a kalové hospodá ství,
p edevším skladování a odvoz vyhnilého kalu. Na ešení snížení emisí do ovzduší se pr b žn pracuje:
byly prakticky odstran ny nežádoucí úniky bioplynu zprovozn ním nových zbytkových ho ák bioplynu,
provád jí se opat ení (úpravy) za ízení ke skladování kalu a opat ení p i odvozu odvodn ného vyhnilého
kalu (post ik sorbentem zápachu). Dalším uvažovaným opat ením je zm na zp sobu dopravy
odvodn ného kalu do sil ( erpáním). Dalšími zdroji emisí (pachových) do ovzduší jsou p edevším objekt
eslovny a lapáku a skládky písku. Likvidace emisí není z t chto objekt v sou asnosti ešena.
Posouzení sou asného stavu z hlediska zne išt ní ovzduší škodlivinami a zápachem je obsaženo ve
specializovaných p ílohách oznámení J.2 a J.6, popis sou asného stavu Ú OV je podrobn ji uveden
v úvodní kapitole oznámení.
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Bodové zdroje zne išt ní ovzduší
Bilance emisí bodových zdroj zne išt ní ovzduší byla uvažována podle následujících tabulek:
Kogenera ní jednotky MG 1 – MG 5´
Ozna ení zdroje
Ro ní provozní doba (hod)
Hmotnostní tok CO ( g/sec )
Hmotnostní tok NOx ( g/sec )
Hmotnostní tok tuhé látky
(g/sec)
Hmotnostní tok SO2 (g/sec)
Hmotnostní tok – uhlovodíky
(g/sec)
Emise CO (t/rok)
Emise NOx (t/rok)
Emise tuhých látek (t/rok)
Emise SO2 (t/rok)
Emise uhlovodík (t/rok)

MG 1
6487
0,389
0,239
6,4231 E-06

MG 2
5396
0,398
0,27
6,6922 E-06

MG 3
6424
0,41
0,253
6,4861 E-06

MG 4
6600
0,441
0,275
7,9966 E-06

MG 5´
8760
0,4095
0,25925
2,3122 E-05

0,00015800
0,00381275
4
9,084
5,581
1,499 E-04
3,689 E-03
0,089

0,00016524
0,00398597
7
7.731
5,245
1,300 E-04
3,210 E-03
0,0774

0,00016475

0,00020286

0,0005873

0,00397943

0,00490025

0,01418608

9,482
5,851
1,500 E-04
3,810 E-03
0,092

10,478
6,534
1,899 E-04
4,819 E-03
0,116

12,914
8,176
7,292 E-04
0,0185
0,447

K3
2208
8,3.10-4
0,074
0,001958376
0,012165327
0,006268816
6,5975E-03
0,588
0,0156
0,0967
0,049

K4
2037
0,0164
0,0475
0,00207
0,012849
0,006621
0,120
0,348
0,015
0,094
0,0485

Kotle K 1 – K 4
Ozna ení zdroje
Ro ní provozní doba (hod)
Hmotnostní tok CO (g/sec )
Hmotnostní tok NOx (g/sec )
Hmotnostní tok tuhé látky (g/sec)
Hmotnostní tok SO2 (g/sec)
Hmotnostní tok – uhlovodíky (g/sec)
Emise CO (t/rok)
Emise NOx (t/rok)
Emise tuhých látek (t/rok)
Emise SO2 (t/rok)
Emise uhlovodík (t/rok)

K1
4776
2,77.10-3
0,014
0,00066013
0,004100947
0,002112997
0,048
0,241
0,011
0,071
0,036

K2
3057
6,1.10-3
0,0336
0,001084
0,006732
0,003469
0,067
0,369
0,012
0,074
0,038

Ho ák zbytkového plynu
Ro ní provozní doba (hod)
Hmotnostní tok CO (g/sec )
Hmotnostní tok NOx (g/sec )
Hmotnostní tok tuhé látky (g/sec)
Hmotnostní tok SO2 (g/sec)
Hmotnostní tok – uhlovodíky (g/sec)
Emise CO (t/rok)
Emise NOx (t/rok)
Emise tuhých látek (t/rok)
Emise SO2 (t/rok)
Emise uhlovodík (t/rok)

786
0,071137
0,451371219
0,004541278
0,027608142
0,014228159
0,201
1,277
0,013
0,078
0,040

Liniové zdroje zne išt ní ovzduší
Bilance emisí vychází z modelu dopravy uvedeného v p íslušné ásti oznámení. V následující
tabulce jsou uvedeny o ekávané emise p i použití emisních faktor roku 2009.
g/m.s-1
Komunikace vyvolaná doprava 0,00009107
archiv. íslo: 04 029/05/1
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-1

kg/km.rok
0,00247

-1

g/m.s
0,00003708

CO
kg/km.den-1
0,111

kg/km.rok-1
0,04060

Plošné zdroje zne išt ní ovzduší
P i použití emisních faktor pro rok 2009 lze bilancovat z použitého modelu dopravy následující
sumy emisí (pozn. p i volnob hu bylo uvažováno se vztahem, že 1 minuta volnob hu se rovná
ujetí 1 km):

Plocha areálu

g.s-1
0,04554

Plocha areálu

g.s-1
0,00113

NOx
kg.den-1
0,137
PM10
kg.den-1
0,003

t.rok-1
0,04986

g.s-1
0,00016

t.rok-1
0,00123

g.s-1
0,01854

benzen
kg.den-1
0,000
CO
kg.den-1
0,056

t.rok-1
0,00017
t.rok-1
0,02030

B.III.2 Odpadní vody (zdroje, množství a jejich zne išt ní, išt ní a recipient)
Vypoušt na bude pouze voda, která je výstupem z procesu išt ní komunálních odpadních vod
m sta Prahy 12. Poté, co bude do provozu uvedena celá rekonstruovaná Ú OV (v roce 2010), se
p edpokládá následující množství odpadní vody a hodnoty zne išt ní odpadní vody na odtoku:
Q24
3,77 m3/s
Qd
4,39 m3/s
Qmax
6,25 m3/s
Qdeš
8,2 m3/s
deš ové vody na mechanicko chemické išt ní
3,0 m3/s
deš ové vody na mechanické išt ní
7,55 m3/s
Celkem
18,75 m3/s
3 -1
Deš ové vody p itékající nad úrove 18,75 m .s (maximální kapacita stok, p ivád jících vodu na
istírnu je 26,3 m3.s-1) budou vypošt ny do recipientu bez išt ní – podrobn ji v kapitole B.I.6.1).
kvalita odtoku z NÚ OV (garantovaná)

Parametr
CHSK
BSK5
NL
Pc
Nc

jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

(NV .61/2003 Sb. p/m)
75/125
15/30
20/40
1,0 *) / 3
10*) / 20**)

(91/271/EEC)
125
25
35
1,0*)
10,0*)

*

) jedná se o celoro ní pr m rnou hodnotu
**) hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupn vyšší než
12 oC (minimáln ve 3 m eních z 5ti)

B.III.3 Rozhodující odpady (zdroje, množství a kategorizace, nakládání s odpady)
Písek
Výhledová produkce písku je stanovena dle SN 75 6401 na cca 29 t/den. Odpad z lapák písku
pod katalogovým íslem 19 08 02 - není za azen mezi nebezpe né odpady. Písek bude odvážen
na skládku odpadu.
12

) Veškeré odpadní vody, produkované ve vlastním provozu
lince Ú OV.
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Odvodn né shrabky
Produkce shrabk je stanovena dle SN 75 6401 na 26 t/d. Shrabky z eslí jsou za azeny pod
katalogovým íslem 19 08 01 a nejsou za azeny jako nebezpe ný odpad. Odvodn né shrabky
budou odváženy v kontainerech nákladními automobily na skládku odpadu.
Odvodn ný vyhnilý istírenský kal
P ebyte ný aktivovaný kal bude p edzahuš ován v zahuš ovacích lyzátovacích centrifugách na
sušinu cca 6% na každé vodní lince samostatn . Fugát ze zahušt ní p ebyte ného aktivovaného
kalu bude vracen zp t do aktivace. Zahušt ný, áste n dezintegrovaný kal bude veden do
prefermenta ní sm šovací nádrže.
Do prefermenta ní sm šovací nádrže bude rovn ž p ivád n gravita n zahušt ný primární
kal z obou vodních linek. V prefermenta ní sm šovací nádrži se primární kal smíchává s áste n
dezintegrovaným p ebyte ným aktivovaným kalem. Doba zdržení v prefermenta ní nádrži se
uvažuje 20 hodin. Díky uvoln nému lyzátu dochází k stimulaci biologické hydrolýzy sm sného
surového kalu.
Takto áste n zhydrolyzovaný surový sm sný kal (SSK) je veden na druhý stupe
zahušt ní, kde je zahušt n na 12 až 15 % sušiny. Fugát obsahující rozpušt né organické látky o
minimální koncentraci CHSK okolo 5 g/l je využíván jako externí substrát pro denitrifikaci.
Ú innost hydrolýzy (koncentrace rozpušt né CHSK) je ízena p edevším dobou zdržení a teplotou
ve sm šovací nádrži. V p ípad pot eby m že být koncentrace externího substrátu zvýšena
zavedením áste né recirkulace odtoku z termické hydrolýzy do sm šovací nádrže.
Zahušt ný kal je podroben termickému procesu p i teplotách 120-160°C (nap . CAMBI),
kdy dojde k úplné dosažitelné hydrolýze a k podstatnému zvýšení tekutosti surového sm sného
kalu. Doba zdržení v termickém reaktoru je cca 0,5 hod.
Po ochlazení (rekuperaci tepla) je hydrolyzovaný surový sm sný kal veden do prvního
stupn termofilní anaerobní stabilizace a následn i do druhého stupn anaerobní stabilizace.
Anaerobn stabilizovaný kal je odvodn n na odvod ovacích centrifugách na sušinu minimáln 3035%.
Odvodn ní vyhnilý istírenský kal je za azen pod katalogovým íslem 19 08 05 a není považován
za nebezpe ný odpad.
Rekapitulace objem a hmotnosti kalu (a plynu) v pr b hu úpravy na lince kalového hospodá ství

Surový kal
VL
VLzž
Objem
Surový kal po hydrolýze
VL
VLzž
Objem
Vyhnilý kal
VL
VLzž
Objem
Produkce bioplynu
Objem
Odvodn ný kal – výstupní odpad
Sušina
Hmotnost

Týdenní
maximum

M sí ní
maximum

Ro ní pr m r

kg/d
kg/d
m3/d

235 776
163 864
3 930

213 115
148 114
3 552

155 636
107 389
2 594

kg/d
kg/d
m3/d

235 776
163 864
1 965

213 115
148 114
1 776

155 636
107 389
1 297

kg/d
kg/d
m3/d
m3/d

128 383
56 471
44,0
1 965
88 271

115 801
50 801
43,9
1 776
79 909

86 907
37 370
43,0
1 297
60 675

%
t/d

35
367

35
331

35
248

Pozn.: VL – veškeré látky (sušina), VLzž – veškeré látky – ztráta žíháním
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B.III.4 Hluk, vibrace, zá ení
Hluk – výstavba – doprava výkopku a stavebního materiálu
P edpokládané nároky zám ru na dopravní infrastrukturu v jednotlivých etapách b hem stavby
jsou na základ dostupných materiál popsány v kapitole B.II.4. Hlavní p esun materiál
p ebyte ných (materiály z výkop , výlomu a z demolic) se p edpokládá lodní dopravou.13
S ohledem na p edpokládaný rozsah stavebních prací a p epravy stavebních hmot, se doporu uje
i rozhodující podíl stavebních hmot a dílc , pot ebných pro realizaci jednotlivých etap výstavby
vodní linky, p epravovat p ednostn též po vodní cest .
1. etapa
P edpokladá se odvoz vyt ženého materiálu lodní dopravou p ímo z Císa ského ostrova
(z p ístavišt v severní ásti ostrova), p i využití dvou lun doba odvozu iní cca 166 dní.
Stavební ást p edstavuje z hlediska dopravy stavebního materiálu ekvivalent k 25 000 m3
obestav ného prostoru – nejedná se tedy o rozsáhlou stavební innost, náro nou na dopravu
materiálu.
2. etapa
P edpokladá se odvoz vyt ženého materiálu (330 400 t) lodní dopravou p ímo z Císa ského
ostrova (z p ístavišt v severní ásti ostrova), p i využití t í lun iní doba odvozu cca 490 dní.
Stavební ást p edstavuje z hlediska dopravy stavebního materiálu ekvivalent k 597 550 m3
obestav ného prostoru. Jedná se o stavebn rozhodujicí etapu prací, náro nou na organizaci jak
stavebních prací, tak logistického zabezpe ení p ísunu stavebního materiálu. Dopravu na stavbu
je t eba optimalizovat:
- celý proces výstavby, v etn dopravy stavebního materiálu a technologie na stavbu, musí
být organiza n zajišt n tak, aby maximáln omezoval možnost narušení faktor pohody, a
to zejména ve dnech pracovního klidu; nepovolit t žkou dopravu na stavbu v dob od 22:00
do 06:00 hod, do ešit je t eba dopravu odt žených zemin p i provád ní terénních úprav
severní ásti ostrova
- s ohledem na p edpokládaný rozsah stavebních prací a p epravy stavebních hmot i
rozhodující podíl stavebních hmot a dílc , pot ebných pro realizaci jednotlivých etap
výstavby, p epravovat p ednostn též po vodní cest
- v dob výstavby je t eba její správnou organizací minimalizovat pohyb t žké techniky v
blízkosti obytné zástavby (nutná pr b žná kontrola ze strany investora)
3. etapa
P edpokladá se odvoz vyt ženého materiálu lodní dopravou p ímo z Císa ského ostrova
(z p ístavišt v severní ásti ostrova), p i využití dvou lun iní doba odvozu cca cca 212 dní.
Stavební ást p edstavuje z hlediska dopravy stavebního materiálu ekvivalent k 97 800 m3
obestav ného prostoru – nejedná se tedy o zvlášt rozsáhlou stavební innost, náro nou na
dopravu materiálu.

Hluk - vlastní výstavba NÚ OV
P i výstavb bude p echodn zvýšena ekvivalentní hladina hluku v okolí místa výstavby
(p edevším v dob provád ní zemních prací a výlomu skalního podloží) vlivem innosti
stavebních mechanizm a dopravních prost edk po staveništi. Se z etelem na umíst ní staveniš
rozhodujících objekt (2. etapa – celkové p estavby - cca 180 m k nejbližší obytné zástavb
v Troji), a s ohledem na sou asné zatížení lokalit hlukem a charakter nejbližší obytné zástavby
(jednotlivé objekty, po et exponovaných obyvatel – jednotky až desítky), nebyla v rámci
zpracování tohoto Oznámení zpracovávána speciální ást hlukové studie, zabývající se etapou
výstavby a následující záv ry se opírají o obecn známé zásady akustiky, nebo analogické údaje
z jiných staveb a provoz .
13

) Pokud by z meteorologických d vod došlo k výpadku lodní dopravy, bylo by nutné do asn
automobilovou dopravu v p edb žn vytypovaných trasách na lokality p íslušných skládek.
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K výrazn jší kumulaci stavební techniky a vozidel v prostoru staveniš dojde p edevším v
dob p ípravy staveništ (provád ní zemních prací, demolic a p ípadn výlomu skalního podloží p edpokládá se cca jedna stavební sezóna – tj. 6 až 9 m síc , v denní dob ). Za p edpokladu
sou asné innosti všech zdroj hluku, p i uvážení rozsahu stavby a její vzdálenosti od nejbližšího
místa obytné zástavby, lze toto soust ed ní zdroj hluku považovat, vzhledem k p íjemc m hluku
za bodové zdroje hluku. Okamžitou hladinu akustického tlaku v míst (st edu tohoto bodového
zdroje) lze odhadnout na (kumulací akustických charakteristik jednotlivých díl ích zdroj ) cca
86 až 90 dB.
Pro bodové zdroje hluku platí zásada, že úrove hladiny hluku klesá se zdvojnásobením
vzdálenosti od zdroje o hodnotu 6 dB. Z hodnoty 86 až 90 dB, která se vztahuje k místu ve
vzdálenosti 1 m od teoretického centra bodového zdroje, tedy poklesne úrove akustického tlaku,
podle výše uvedené zásady, na vzdálenosti 250 m na hodnotu cca 42 dB (v míst exponované
zástavby). Kumulací této hodnoty a p edpokládané úrovn hladiny hluku v exponovaném míst
(p edevším s ohledem na dopravní zát ž oblasti - železni ní koridor, automobilová doprava - je
sou asná hladina hluku v denní dob na úrovni cca 48 dB) dojde ke zvýšení ekvivalentní hladiny
hluku ádov o jeden decibel. Jedná se o hodnotu akusticky málo významnou a terénním
m ením obtížn prokazatelnou. S ohledem na tuto skute nost je možno konstatovat, že celková
p estavba Ú OV nebude mít výrazný vliv na úrove akustické situace v okolní zástavb .
Zvláštní pozornost bude t eba v novat p edpokládaným trhacím pracím p i demolicích a
p ípadn p i t žení skalního podkladu a navrhnout p íslušná minimaliza ní (ochranná) opat ení.
Podrobnosti budou známy po dopracování technické dokumentace na úrove ke stavebnímu
ízení a na základ p ípadného projektu trhacích prací.
Celý proces výstavby musí být organiza n zajišt n tak, aby maximáln omezoval
možnost narušení faktor pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu; nepovolit hlu nou
stavební innost v dob od 22:00 do 06:00 hod. V dob výstavby je t eba její správnou organizací
minimalizovat pohyb mechanism a t žké techniky p edevším v blízkosti obytné zástavby a
hlu ná za ízení (nap . kompresory) stínit mobilními akustickými zást nami (nutná pr b žná
kontrola ze strany investora). Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí
být v dobrém technickém stavu.

Hluk, vibrace a zá ení - p i kone ném provozu za ízení nové Ú OV
V rámci p edprojektové p ípravy zám ru celkové rekonstrukce a rozší ení Ú OV Praha byly
p edb žn specifikovány budoucí dominující zdroje hluku z provozu pro jednotlivé stavební celky
– nový areál (budovaný v rámci 2. etapy výstavby a stávající areál Ú OV (objekty budované a
p estavované v rámci 1. a 3. etapy).
Uvažuje se p itom, že Ú OV bude realizována jako p evážn zakrytá, avšak p iznávající
charakter pr myslového areálu s p evážn zakrytými nádržemi (na rozdíl od sou asného stavu) a
uzav enými technologickými objekty. Zdroje hluku a jejich rozmíst ní jsou vyzna eny a popsány
v p íloze J.1 (hodnocení vlivu stavby na akustickou situaci). Veškeré stroje a za ízení a zdroje
hluku budou vždy opat eny protihlukovými kryty a umíst ny v uzav ených objektech.
V níže uvedeném textu jsou popsány jednotlivé zdroje hluku p i budoucím provozu a to
v uspo ádání podle jednotlivých etap výstavby. Po dokon ení celkové p estavby Ú OV budou
v provozu všechna níže specifikovaná za ízení.
Stacionární zdroje
Charakteristika dominantních zdroj hluku NÚ OV (rozší ený provoz v „zahrádkách“) - 2. etapa stavby
Zdroj hluku – objekt Charakteristika, popis umíst ní
Uzav ený železobetonový objekt s podzemním suterénem, v n mž jsou umíst na
Hrubé a
2 dmychadla provzdušovaných lapák písku, p edpokládaná maximální hlu nost
mechanické
jednoho za ízení LpA = 90 dB v 1 m od obrysu s protihlukovým krytem a 3
p ed išt ní
odst edivky, p edpokládaná maximální hlu nost jednoho za ízení LpA = 85 dB v 1 m
od obrysu s protihlukovým krytem. Za ízení jsou umíst na v otev ené hale v úrovni
1.NP nad výškovou úrovní Q100.
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Celkem 4 uzav ené objekty dmycháren. Dmychadla budou umíst na
s protihlukovými kryty 1.NP objektu nad výškovou úrovní Q100. Ve 2 dmychárnách
6 ks dmychadel s protihlukovým krytem á LpA = 90 dB v 1 m od obrysu. Ve zbylých
2 dmychárnách 4 ks dmychadel protihlukovým krytem á LpA = 90 dB v 1 m od obrysu

Charakteristika dominantních zdroj hluku v rekonstruovaném areálu Ú OV (3. etapa stavby)
Zdroj hluku – objekt Charakteristika, popis umíst ní
Zd ný objekt, strop - akustický pohltivý podhled, okna kovová, zvukoizola ní vrata,
Objekt
celkem 9 za ízení (2 typy: na vyhnilý kal a na zahušt ní kalu z dosazovacích
s odst edivkami
nádrží), v b žném provozu v innosti 4 – 5 za ízení
Zd ný uzav ený objekt, v míst stávající S SH, 2 za ízení s protihlukovým krytem
Nový objekt s
o hlukových parametrech á LpA = 85 dB v 1 m od obrysu
odst edivkami
zdroje hluku umíst né v suterénu p ízemního objektu, výduchy a sání VZT vyúst ny
Kompresory pro
nad terén ve vzdálenosti cca 4 m od objektu kompresorovny, 2 objekty u lapa
provzduš ování
písku každý na jedné stran , v provozu vždy 1 objekt spolu s p ívodem a odvodem
VZT
Zd ný objekt, ŽB strop, okna Cololit, zdroje hluku dmychadla sloužící
Objekt dmychárny
k provzduš ování regenera ní nádrže, celkem 2 za ízení uvnit objektu, v b žném
.1
provozu v innosti 1 za ízení
Zd ný objekt, ŽB strop, okna Cololit, zdroje hluku dmychadla sloužící
Objekt dmychárny
k provzduš ování aktiva ních nádrží, celkem 4 za ízení uvnit objektu, v b žném
.2
provozu v innosti 2 za ízení
Uzav ená budova v areálu denitrifika ních filtr , 2ks dmychadel s protihlukovými
Dmychárna
kryty á LpA = 85 dB v 1 m od obrysu
v areálu
denitrifika ních
filtr *
Ho áky zbytkového Plynové ho áky (pochode ) zbytkového plynu, pochode je samostatná vertikální
spalovací komora ocelové konstrukce. Vnit ní prostor pochodn je chrán n proti
plynu
vn jším vliv m kruhovou st íškou, celkový po et pochodní 6 ks.
ve venkovním prostoru p ed objektem umíst no celkem 18 ks chladi , uvnit
Energocentrum –
zd ného objektu 5 kogenera ních odhlu n ných jednotek, kotelna na vyráb ný
kogenerace
bioplyn k vytáp ní areálu a TUV
Poznámka: * v sou asné fázi zpracování projektové dokumentace nebyly up esn ny stavební a výškové
parametry této budovy. Z tohoto d vodu nebylo možné provést výpo et vlivu hluku z provozu t chto
za ízení. Je nutné tuto problematiku ešit v dalším stupni projektové dokumentace po up esn ní vstupních
dat.
Uvažované emisní parametry zdroj hluku zajiš ujících provoz vzduchotechniky
Zdroj hluku – objekt
Charakteristika, emise hluku
Nová erpací stanice (1. etapa Trafostanice 2 ks á LWA = 65 dB v 1 m
stavby)
Sání+výduch á LpA = 53 dB v 1 m
Sání+výduch á LpA = 76 dB v 1 m
Mechanické p ed išt ní
(2. etapa stavby)
Výduch á LpA = 73 dB v 1 m
1.Linka biologického išt ní
(2. etapa stavby)
Výduch á LpA = 73 dB v 1 m
2.Linka biologického išt ní
(2. etapa stavby)
Sání LpA = 54 dB v 1 m
Stávající lapáky písku
(3. etapa stavby)
Výduch LpA = 47 dB v 1 m, erpací stanice mechanicky p ed išt ných vod
Výduch LpA = 47 dB v 1 m, mezi nádržemi D1 a D3
Výduch LpA = 75 dB v 1 m
Nový objekt nitrifikace a
regenerace (3. etapa stavby)
Stávající objekt odst edivkárny Sání + výduch LpA = 54 dB v 1 m
(3. etapa stavby)
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Hluk - p i dopravní obsluze NÚ OV
Nároky na budoucí dopravní obsluhu nové Ú OV jsou popsány ve výše uvedené kapitole B.II.4
tohoto oznámení. Z této kapitoly vyplývá, že zatížení dopravní obsluhou (nákladní doprava v
souvislosti s budoucím zintenzivn ním provozu Ú OV) bude v návrhovém stavu nevýrazn vyšší
než v sou asnosti (viz kapitola B.II.4 a i.3.4).
Rozhodující bude (stejn jako v sou asnosti) pr jezd Papírenskou ulicí, dále se doprava
odehrává po frekventovaných ulicích (Podbabská, Jugoslávských partyzán , Evropská a po
m stském okruhu, kde p ísp vek dopravy v souvislosti s dopravní obsluhou Ú OV bude zcela
zanedbatelný.
Vibrace, zá ení radioaktivní, elektromagnetické
P enos vibrací do statického systému provozních objekt není t eba uvažovat, protože p ípadné
zdroje vibrací (veliké ventilátory vzduchotechniky, kompresory atd.) budou pružn uloženy a
opat eny tlumi i vibrací.
Zdroje radioaktivního zá ení se v areálu Ú OV po p estavb a rozší ení nebudou vyskytovat
(stejn jako v sou asnosti). Zá ení elektromagnetické je možno uvažovat zejména v blízkém okolí
vedení silnoproudu a transformátor jakož i frekven ních m ni . Tyto zdroje nejsou významné.
Ochrana zam stnanc bude zajišt na manipula n -bezpe nostními p edpisy.

B.III.5 Dopl ující údaje (architektonické ešení, terénní úpravy a zásahy do
krajiny)
Navržené architektonické ešení je pod ízeno funkci jednotlivých objekt
istírny, požadavku
celkové koncepce ešení (vodních linek a kalového hospodá ství) a cíli minimalizace vlivu na okolí
a životní prost edí - rozhodující podíl všech objekt bude zakryt (resp. zast ešen). Toto se týká jak
nové ásti N OV tak stávajících objekt Ú OV.
Objekty N OV (v tzv. zahrádkách) budou tvo it vícemén kompaktní celek istírenských
nádrží se svahovaným obsypem s r znými výškami konstrukcí nad upraveným terénem tak, aby
istírna byla p ístupná do Q50, objekty vodní linky (nádrže) chrán ny proti Q100, rozhodující objekty
ochrán ny proti povod ovému stavu v roce 2002. Rozhodujícími objekty se rozumí technologické
za ízení nap . dmycháren a trafostanic, prostory rozvad
a rozvoden, velín apod. Celý areál
nové vodní linky je navržen v tzv. nulovém designu, p ebírajícím technologickou funk nost
navrhovaných objekt . Architektonické ešení tedy nijak nepopírá tuto funk nosti a p iznává
technologické ešení jednotlivých objekt areálu. Architektonicko-technické ešení se p edpokládá
ve stylu „high-tech“. Uvnit areálu jsou navrženy parkové úpravy (stromy, ke e a parkové
osv tlení), celý areál N OV je koncipován jako „velká lo (tla ný remorkér) plující proti proudu
eky“. Z d vodu maximálního zazelen ní areálu byly navrženy ploché vegeta ní zelené st echy na
objekt hrubého a mechanického p ed išt ní, objekty dmycháren a objekt denitrifika ního filtru
(ve stávajícím areálu Ú OV). Na vodní linky biologického išt ní N OV, usazovací nádrže, hrubé
p ed išt ní a aktiva ní nádrža (vše v areálu stávající Ú OV) jsou navrženy st echy z
polykarbonátových valených ploch).
Stávající objekty Ú OV z stanou po stavební stránce p evážn beze zm ny, krom
uvedeného zakrytí v tšiny nádrží. Nové objekty, které budou vybudovány ve stávajícím areálu - tj.
p edevším nové erpací stanice a denitrifika ní filtry - budou výškov ešeny tak, aby návrh
odpovídal požadavk m na p im enou protipovod ovou ochranu. Zaplášt ní a design t chto
objekt se navrhuje v podobném duchu jako u výše zmi ovaných objekt areálu N OV.
Podrobné stavebn architektonické ešení bude p edm tem dalších jednání a návrh
v souladu s požadavky orgán m sta Prahy p i zpracování následných stup
projektové
dokumentace. Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.I.6.5 tohoto Oznámení.
P edb žný návrh stavebn
architektonického ešení je p edm tem spolupráce
s architektem (viz p ílohy H.2.4.1 a H.2.5 – situa ní uspo ádání, vizualizace).
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Terénní úpravy. Terénní úpravy se navrhují za ú elem eliminace nep íznivého vlivu nové linky
Ú OV (v prostoru bývalé zahrádká ské kolonie v centrální ásti ostrova) na odtokové pom ry eky
Vltavy v protiproudním úseku nad profilem Ú OV (oblast Troja, Karlín, Holešovice) – technický
návrh a jeho zd vodn ní - viz. kapitola B.I.6.6 tohoto Oznámení.
Vlastní terénní úpravy (rozší ení bermy na severním b ehu ostrova) nijak významn
neovlivní celkový krajinný ráz v této ásti dna Trojské kotliny. Významn jší vliv bude mít nutné
kácení a mýcení d evin, které bude terénním pracem p edcházet. Posouzení ekologické hodnoty
stávajících porost je obsaženo v kapitole C.2.4, zhodnocení vlivu výstavby a budoucího stavu na
místní ekosystémy a krajinu je potom obsaženo v kapitole D.I.7.1 a D.I.8 tohoto Oznámení.
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ÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉM ÚZEMÍ
______________________________________________________________________________

C.1

Vymezení zájmového území, vý et jeho nejzávažn jších
environmentálních charakteristik a problém

Lokalita Císa ský ostrov
Celá lokalita leží v Trojské kotlin na Císa ském ostrov , který je od pravého b ehu Vltavy odd len
ekou a od levého plavebním kanálem. Délka ostrova (m eno v jeho ose) je p ibližn 3 km,
maximální ší ka asi 345 m. Území, na kterém se p edpokládá výstavba (a rekonstrukce) je v
severozápadní a st ední ásti ostrova, áste n na pozemcích dnešní Ú OV, áste n na
pozemcích sousedních (východn od stávajícího areálu). V sou asné dob je na ásti ostrova již
zmi ovaná Ú OV (území ohrázované proti zaplavení stoletou vodou), v sousední (východní) ásti
je povodní zdevastovaná zahrádká ská kolonie, poni ené zbytky fragmentu lužního lesa na b ehu
„volné“ Vltavy, bývalé cvi išt ps a areál policie R (jízdní policie).
Trojská kotlina je významným krajinným fenoménem Prahy. Úzké sev ení eky Vltavy,
mezi strmý pravý a levý b eh, sm rování koryta a další atributy území jsou základním d vodem
pro charakteristické proud ní vzduchu, pr b h teplot a další klimatické jevy, které se jinde v Praze
ani v okolí Prahy nevyskytují.
Je možno konstatovat, že práv ostrov je vstupní branou do zúženého prostoru e išt po
pom rn dlouhém úseku meandrující Vltavy. Zájmové území je typickou urbanizovanou krajinou,
obsahující sídelní a pr myslovou zástavbu a dopravní infrastrukturu s provozním zázemím.
Vzhledem k umíst ní lokality v Trojské kotlin jsou zde zhoršené rozptylové podmínky. Ty
spolu s pom rn hustou dopravou zap í i ují, že lokalita je co do kvality klimatu hodnocená jako
místo se zhoršenou až špatnou kvalitou klimatu (stupnice hodnocení - velmi dobrá, dobrá,
p ijatelná, zhoršená a špatná kvalita klimatu – viz údaje z internetové verze Atlasu životního
prost edí Prahy). Celá lokalita vykazuje jedny z nejvyšších hodnot prašného spadu v Praze. Imise
oxid dusíku, síry a ozonu vykazují ve srovnání s ostatními oblastmi v Praze st ední hodnoty.
Z hlediska celkové kvality je ovzduší podle atlasu životního prost edí klasifikováno jako vyhovující.
Životní prost edí zde lze charakterizovat jako vyhovující, avšak nep íliš kvalitní. Hlavním
problémem je hluk ze železni ní a silni ní dopravy a pr myslových areál a zne išt ní ovzduší
p evážn z automobilové dopravy.
Výstavba NÚ OV není umíst na do prostoru, který by mohl být ozna en jako území
historického, kulturního nebo archeologického významu. Existence ochranného pásma památkové
rezervace (která byla vyhlášena vyhláškou . 10/93 - o prohlášení ástí území hlavního m sta
Prahy za památkové zóny a o ur ení podmínek jejich ochrany) by nem la významn ji ovlivnit
možnost realizace zám ru výstavby.
Z hlediska starých ekologických zát ží nejsou známy žádné informace vedoucí k
p edpokladu jejich existence na ploše stavby.
Na levém b ehu Vltavy (resp. plavebního kanálu) se nachází n kolik pr myslových areál :
p ímo proti areálu ÚCOV se jedná o historický areál pražské istírny odpadních vod (technická
památka) a další plochy a objekty ve vlastnictví hl. m sta Prahy. Pr myslová zástavba se nachází
i na jižní stran ulice Papírenská a východn od areálu staré pražské istírny. Na levém b ehu
proti ploše plánovaného rozší ení Ú OV (bývalé zahrádká ské kolonie) jsou situována venkovní i
zakrytá sportovišt – „ostrov“ mezi Malou í kou a plavebním kanálem. V severní ásti ulice
Papírenská je v prostoru mezi touto ulicí a plavebním kanálem jeden rodinný d m, dále severn
pak obytné inžovní objekty .p. 187,186, 223 a 226, (odd leny Papírenskou ulicí a plavebním
kanálem). Dále na sever se v sousedství Ú OV - na levém b ehu plavebního kanálu - nacházejí
pr myslové a administrativní areály (nap . Výzkumný ústav vodohospodá ský TGM). Soust ed ná
obytná zástavba se nachází až za t lesem trati Praha – D ín - ást m stské tvrti Bubene –
zvaná Podbaba). Na pravém b ehu (za Vltavou proti areálu Ú OV) je situován areál pražské
zoologické zahrady a areál Trojského zámku.
archiv. íslo: 04 029/05/1
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Lokalita výstavby leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, jejíž hranice je
vzdálená p ibližn 1,6 km. Ve vzdálenosti cca 500 m od ostrova je hranice vyhlášené památkové
zóny v oblasti Letné, Buben e a Holešovic, další památková zóna se nachází nad levým b ehem
Vltavy – svah v oblasti Baby a Podbaby (od plavebního kanálu odd lena Podbabskou výpadovkou
a železni ní tratí Praha – D ín).
V Troji (na pravém b ehu Vltavy) je vyhlášena památkovou zónou Vinice Svatá Klára
s kaplí a vini ním domkem, areál zámku Troja a Osada Rybá e. Na pravém b ehu je také velké
množství „drobných“ kulturních a národních kulturních památek.
Lokalita není sou ástí p írodního parku ani zvlášt chrán ného území podle zákona
. 460/2004 Sb. o ochran p írody a krajiny, ale je sou ástí ochranného pásma nadregionálního
biokoridoru podél eky Vltavy - územního systému ekologické stability (ÚSES) v rámci Prahy.
Nejbližšími zvlášt chrán nými územími lokality jsou p írodní památky Baba a Podbabské
skály.

Plocha stávajícího areálu Ú OV
Všechny objekty úprav stávajícího mechanicko-biologického išt ní splaškových vod, tj. 1. a
3. etapy výstavby, se nacházejí ve stávajícím areálu Ú OV na Císa ském ostrov . Pozemek je
majetkem hlavního m sta Prahy. Staveništ bude velmi stísn né, sev ené ochrannými hrázemi
podél plavebního kanálu a koryta Vltavy a je zde pouze minimum volných ploch pro další
zástavbu. Tyto volné plochy budou využity pro nové erpací stanice a intenzifikaci kalového
hospodá ství. Výhodou je však to, že se práce 3. etapy ve stávajícím areálu budou provád t až po
uvedení do provozu N OV v sousedních „zahrádkách“, takže mimo kalového hospodá ství, bude
v tšina stávajících objekt mimo provoz. Práce 1. etapy se budou provád t za plného provozu
stávající Ú OV.

Celkový pohled na Trojskou kotlinu – v centru stávající Ú OV Praha na Císa ském ostrov , obklopeném
plavebním kanálem a „volnou“ ekou Vltavou. Vpop edí m stská tvr Bubene (zprava objekt staré OV a
pr myslové areály podél ulice Papirenská) se železni ní tratí Praha – Ústí n. L.. a m stskou zástavbou
Podbaby. Vlevo vedle plavební komory areál Výzkumného ústavu vodohospodá ského TGM v Dejvicích,
komunikace Podbabská a svah h ebene Baba. Za ekou areál Pražské ZOO, vlevo lokalita Podho í,
v pozadí sídlišt Bohnice, na levém b ehu dále m stská tvr Sedlec, Suchdol a Roztoky n. Vlt.
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Plocha nového areálu Ú OV a terénních úprav b ehu ostrova
Staveništ nového areálu Ú OV (2. etapa prací) tvo í v sou asné dob tém volné nezastav né
území na pozemcích p evážn m sta Prahy a Povodí Vltavy, s.p. Krom zmín ných dvou
rozhodujících vlastník pozemk je šest parcel v držení soukromých majitel . Staveništ je po
povodni roku 2002 „vy išt no“ a urovnáno, ve východní ásti se nachází n kolik vzrostlých
strom , z kterých pouze menší ást bude nutno pokácet a jeden památkov chrán ný strom, který
bude b hem výstavby ochrán n a zachován.
Povrch plochy staveništ je prakticky rovný, na úrovni kolem kóty 180,00 m n.m. Budoucí
staveništ je ohrani ené plavebním kanálem a (v širším slova smyslu) b ehem eky Vltavy, na
východ plochou vzrostlé zelen v sousedství ve ejné komunikace (Stromovka – Troja) a na
západ areálem stávající Ú OV. Severn (sm rem k Vltav ) se povrch p ilehlého území (na
pozemcích Povodí Vltavy) mírn svažuje, území je pokryto vzrostlou d evinnou vegetací – tato
ást severního b ehu bude dot ena terénními úpravami – viz. následující odstavec.

oblast terénních
úprav b ehu
(schematicky)

oblast rozší ení
areálu Ú OV
(schematicky)
Celkový letecký pohled na zájmovou oblast rozší ení Ú OV (stav 2004) – v Z ásti Císa ského ostrova - stávající
Ú OV Praha, ve st ední ásti ostrova bývalá zahrádká ská kolonie – plocha budoucího rozší ení Ú OV. Ostrov
je obklopen plavebním kanálem a „volnou“ ekou Vltavou. Vlevo dole m stská tvr Bubene (odd lená od
zájmového území železni ním koridorem Praha – D ín), podél b ehu plavebního kanálu (ulice Papírenská)
pr myslové areály a objekty staré OV, naproti plochy „zahrádek“ pr myslové a sportovní areály, vltavské
rameno Malá í ka a SZ okraj parku Stromovka. Na pravém b ehu Vltavy od západu: areál Pražské ZOO, park
zámku Troja, zástavba m stké ásti Troja. Na ostrov - východn a severn od plochy bývalých zahrádek stromové porosty t . poškozené povodní. Širší zájmové území areálu N OV na východ ohrani eno komunikací
nap í ostrovem (Stromovka – lávka do Troji); ve východní ásti ostrova jezdecký areál, objekty podniku Povodí
Vltavy a pohyblivý jez Troja s vodáckou slalomovou dráhou na pravém b ehu eky.

Navržená úprava terénu - za ú elem eliminace vlivu areálu N OV na odtokové pom ry Vltavy - je
situována na levém b ehu p vodního koryta Vltavy mezi jezem a stávající Ú OV. Stávající
levob ežní berma (území pro vyb ežení za vyšších pr tok ) bude plynule rozší ena až o cca 40 50 m v úseku dlouhém cca 700 m mezi jezem a lávkou pro p ší a až o 50 - 80 m v úseku dlouhém
cca 500 m mezi lávkou pro p ší a stávající Ú OV. V rozsahu rozší ení bude terén snížen na
úrove kóty 178 m n.m. – odkopávka bude provedena, s ohledem na sou asný nepravidelný reliéf
terénu, v mocnosti od 0,0 do max. 4,0 m. Východní ást upravovaného území (mezi jezem a
lávkou do Troji) je prakticky bez vegetace, západní ást území pokrývá nesouvislý porost - d eviny
zastoupené p edevším topolem kanadským, javorem mlé , jírovcem ma alem, javorem klenem,
vrbou k ehkou, b ízou bradavi natou a lípou srd itou. P evážná ást tohoto území je v územním
plánu m sta navrhována pro funkci lokálního biocentra (reprezentuje zbytky fragment lužního
archiv. íslo: 04 029/05/1
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lesa, v sou asnosti pak spíše trosky porost
druh d evin).

s dosázenou mezivýsadbou nových p irozených

Pohled na severní b eh Císa ského ostrova z pravého vltavského b ehu (z lávky ostrov – Troja) - zcela
vlevo trojský jez, dále zleva doprava: zpevn ná plocha a hala jezdeckého areálu, základy bývalé zahradní
restaurace, od lávky doprava: št rkopískové náplavy b ehu ostrova, b ehové porosty, vpravo v pozadí
stávající areál Ú OV a zástavba tvrtí Dejvice, Podbaba a Baba
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Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném
území, které budou pravd podobn ovlivn ny

C.2.1 Ovzduší a klima
Klimatické charakteristiky
Podnebí v eské republice pat í k atlanticko-kontinentální oblasti mírného klimatického pásma
severní polokoule. P evládají vzduchové hmoty, které mají p vod ve st edních zem pisných
ší kách. Pom rn asté jsou i vpády vzduchových hmot tropického a arktického p vodu. St ídání
vzduchových hmot je spojeno s astým p echodem atmosférických front b hem celého roku.
Pr m rná ro ní teplota kolísá v závislosti na geografických faktorech od 1,0 po 9,4 °C.
Specifickou oblastí je hlavní m sto Praha, jejíž tepelný ostrov zvedá pr m rnou ro ní teplotu cca
o 1 °C nad hodnoty odpovídající její geografické poloze. Lokální teplotní pom ry závisí výrazn na
nadmo ské výšce, na geografických sou adnicích a na místních geomorfologických pom rech,
zejména na expozici terénu. Atmosférické srážky pat í k nejprom nliv jším klimatickým prvk m.
Rozhodujícími initeli pro srážkové pom ry v R jsou p edevším geografická poloha místa v i
proud ní p inášejícímu vláhu a etnost výskytu pov trnostních situací, doprovázených v tším
množstvím srážek. K vydatným srážkám dochází p edevším p i výskytu tlakových níží a brázd nad
st ední Evropou, postupujících z Atlantického oceánu na východ nebo severovýchod, p íp.
postupujících ze St edozemního mo e na sever až severozápad. V letním období se n kdy
projevuje vliv výb žku azorské tlakové výše, s níž jsou spojena zpravidla delší suchá období.
Severní ást m sta Prahy (lokality Císa ský ostrov, Holešovice) náleží obecn
z klimatologického hlediska
R do mírn teplé oblasti B, okrsku B1. Tento okrsek je
charakterizován jako mírn teplý, suchý, s mírnou zimou s velmi krátkým trvání sn hové pokrývky.
K dispozici jsou základní údaje v jednotlivých m sících pro roky 2001, 2002, 2003 a dlouhodobé
pr m ry, které jsou uvedeny v následujících tabulkách pro klimatické údaje.
Vzhledem k rozmíst ní byly vybrány m ící stanice v Praze-Karlov a Praze-Ruzyni.
Pr m rná teplota vzduchu v roce 2001 ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961–1990
Kraj
Praha a
St edo eský
kraj

T
N
O

1.
-1,2
-2,1
0,9

2.
1,0
-0,4
1,5

3.
4,2
3,4
0,8

4.
7,6
7,9
-0,3

5.
15,0
12,9
2,0

M síc
6.
7.
14,9 18,6
16,1 17,6
-1,2
1,0

Rok
8.
18,9
17,1
1,8

9.
11,9
13,4
-1,5

10.
11,9
8,5
3,4

11.
2,4
3,2
-0,9

12.
-2,1
-0,2
-1,9

8,6
8,1
0,5

Pr m rná teplota vzduchu v roce 2002 ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961–1990
Kraj
Praha a
St edo eský
kraj

T
N
O

1.
-0,4
-2,1
1,8

2.
4,3
-0,4
4,8

3.
4,7
3,4
1,4

4.
8,2
7,9
0,5

5.
16,0
12,9
3,1

M síc
6.
7.
18,0 18,9
16,1 17,6
2,0
1,4

Rok
8.
19,2
17,1
2,3

9.
12,5
13,4
-0,8

10.
7,7
8,5
-0,8

11.
4,7
3,2
1,5

12.
-1,8
-0,2
-1,6

11.
4,8
3,2
1,5

12.
0,1
-0,2
0,3

9,3
8,1
1,3

Pr m rná teplota vzduchu v roce 2003 ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961–1990
Kraj
Praha a
St edo eský
kraj

T
N
O

1.
-1,4
-2,1
0,6

2.
-3,7
-0,4
-3,3

3.
4,4
3,4
1,1

4.
8,1
7,9
0,0

5.
15,8
12,9
2,7

M síc
6.
7.
20,2 19,1
16,1 17,6
4,0
1,4

Rok
8.
20,9
17,1
3,7

9.
13,9
13,4
0,3

10.
5,6
8,5
-3,0

9,0
8,1
0,8

T: pr m rná m sí ní teplota vzduchu (°C)
N: dlouhodobý normál 1961–1990 (°C)
O: odchylka od normálu (°C)
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Pr m rné srážky v roce 2001 ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961–1990
Kraj
Praha a
S
St edo eský N
kraj
%

1.
31
33
94

2.
26
30
85

3.
63
35
178

4.
63
43
146

5.
67
68
98

M síc
6.
7.
75
92
74
72
102
127

Rok
8.
98
73
134

9.
92
46
199

10.
25
36
71

11.
46
40
116

12.
52
36
145

736
586
125

Pr m rné srážky v roce 2002 ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961–1990
Kraj
Praha a
S
St edo eský N
kraj
%

1.
20
33
60

2.
56
30
185

3.
32
35
91

4.
26
43
62

5.
56
68
82

M síc
6.
7.
87
87
74
72
118
122

Rok
8.
162
73
224

9.
57
46
124

10.
71
36
196

11.
78
40
194

12.
48
36
133

792
586
135

Pr m rné srážky v roce 2003 ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961–1990
Kraj
Praha a
S
St edo eský N
kraj
%

1.
41
33
126

2.
9
30
31

3.
9
35
24

4.
22
43
50

5.
72
68
103

M síc
6.
7.
38
73
74
72
51
102

Rok
8.
30
73
41

9.
25
46
55

10.
38
36
106

11.
12
40
31

12.
38
36
107

407
586
69

S: Úhrn srážek (mm)
N: Dlouhodobý normál 1961–1990 (mm)
%: Úhrn srážek v procentech dlouhodobého normálu
Mapa klasifikace kvality klimatu p evzatá z Atlasu ŽP Prahy (internetová verze)

Kvalita ovzduší
Podle vyhlášky MŽP R .41/1992 Sb. a dodatku .279/1993 Sb., kterou se vymezují oblasti
vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytvá ení a provozu smogových regula ních
systém , je hl. m sto Praha za azeno mezi území vyžadující zvláštní ochranu v oblasti ochrany
ovzduší. Zám r je situován v blízkosti údolí Vltavy, které z pohledu rozptylových podmínek pat í k
málo prov trávaným.
Hodnocení imisní situace se opírá o data archivovaná v imisní bázi Informa ního systému
kvality ovzduší (ISKO) eské republiky. Vedle údaj ze stani ních sítí HMÚ již adu let p ispívá
archiv. íslo: 04 029/05/1
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do imisní báze ISKO n kolik dalších organizací podílejících se rozhodujícím zp sobem na
sledování zne išt ní ovzduší v eské republice.
Emise produkované na území Prahy
P evažující podíl na emisích zne iš ujících látek, produkovaných v hl. m. Praze, má stále
nar stající automobilová doprava. V produkci oxid dusíku a oxidu uhelnatého jsou mobilní zdroje
výrazn dominantní. V porovnání s rokem 2001 dle nové metodiky (ATEM) došlo u mobilních
zdroj k mírnému poklesu emisí NOx a k mírnému nár stu emisí CO. V roce 2002 byl jejich podíl
na celkových emisích NOx p es 80 % a na emisích CO více než 90 %. Emise benzenu byly
vypo teny na 766 t a emise formaldehydu na 709 t za rok (zdroj ATEM). V roce 2002 byly poprvé
vypo teny za Prahu emise amoniaku.
Na území Prahy je z ejmý trvalý dlouhodobý pokles emisí tuhých zne iš ujících látek
(TZL), SO2 i NOx ze stacionárních zdroj . V roce 2002 došlo oproti roku 2001 k dalšímu poklesu
emisí TZL, SO2 a NOx. Uplatn ní nové metodiky výpo tu pro malé zdroje, využívající údaje ze
s ítání lidu, dom a byt z roku 2001, zp sobuje pom rn významný meziro ní pokles emisí
malých zdroj . P íznivý vývoj je d sledkem jednak snižování spot eby paliv (nár st využití tepla
z tepelného napaje e M lník - Praha, úspory ve spot eb tepelné energie u odb ratel , snížení
objemu pr myslové výroby po roce 1990), ale i zm ny skladby spalovaných paliv (nahrazování
tuhých paliv plynnými palivy) a vyšší ú inností provozu (rekonstrukce a modernizace kotelního
fondu).
Plošná koncentrace stacionárních zdroj je v Praze nejvyšší v R. Nejv tším
stacionárním zdrojem emisí na území Prahy byla v roce 2002 Pražská teplárenská a.s. – teplárna
Malešice. Dalšími zne iš ovateli jsou eskomoravský cement, a.s. – Cementárna Radotín, další
provozy Pražské teplárenské a.s., Pražské služby, a.s. – Spalovna Malešice a n které další
pr myslové zdroje. Nár st po tu velkých a zvlášt velkých zdroj (ze 177 na 237) v roce 2002 je
dán zm nami v za azování zdroj do jednotlivých kategorií podle provád cích p edpis k zákonu
. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, kdy do kategorie velkých zdroj byly za azeny p vodn st ední
zdroje (v Praze se jedná p edevším o chemické istírny od v ). Naopak pokles po tu velkých
zdroj v letech 1998–2001 je d sledkem realizace nejrozsáhlejšího teplárenského projektu
s kogenera ní výrobou v celé Evrop – propojení teplárenské soustavy M lník - Praha. Celkový
po et st edních zdroj zne iš ování ovzduší v posledních letech stagnuje, v roce 2002 došlo ke
snížení po tu na 2 866 st edních zdroj .
Malé zdroje se podílejí významn na emisích stacionárních zdroj p edevším u CO, NH3 a
tuhých zne iš ujících látek.
Celkové emise hlavních zne iš ujících látek ze zdroj , podíly podle kategorií zdroj zne iš ování ovzduší
(kt.rok-1)
REZZO
Emise celkem
Velké zdroje
St ední zdroje
Malé zdroje
Mobilní zdroje

1–4
1
2
3
4

Tuhé
zne iš ující
látky
1,23
0,13
0,20
0,33
0,57

SO2

NOx

CO

VOC

NH3

2,55
1,22
0,12
0,47
0,74

16,63
2,40
0,37
0,47
13,39

32,94
0,67
0,51
1,62
30,14

12,001)
.
.
.
.

0,13
0,01
0,04
0,08
.

Imise - zne išt ní ovzduší v Praze je nejv tší ze všech kraj
R.
Podle seznamu vydaného v srpnu 2002 MŽP bylo celé území Prahy vyhlášeno oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší. K p ekra ování limit dochází u šesti zne iš ujících látek, na více než
50 % Prahy je p ekro en limit alespo pro jednu látku. Hlavním zdrojem zne iš ování je
automobilová doprava, která p edstavuje nejh e regulovatelnou skupinu ze všech zdroj
zne išt ní ovzduší.
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K plošnému p ekro ení imisních limit dochází u suspendovaných ástic (jemná
frakce PM10), významný podíl celkové hodnoty je tvo en sekundární prašností. V centru m sta
dochází k p ekra ování limit oxidu dusi itého, resp. oxid dusíku, obdobn kolem hlavních
komunikací a u cementárny Radotín. P edevším vlivem lokálního vytáp ní dochází k plošnému
p ekra ování imisního limitu u polycyklických aromatických uhlovodík – PAU (benzo(a)pyren),
problémem jsou také imise benzenu. V dopravn nejvíce zatížených lokalitách jsou p ekra ovány
imisní limity oxidu uhelnatého. V okrajových ástech m sta dochází k p ekra ování imisního limitu
pro ozón.
Údaje o zne išt ní ovzduší jsou poskytovány z 24 m icích stanic, z nichž 13 provozuje
HMÚ, 10 hygienická služba a 1 stanici provozuje Výzkumný ústav rostlinné výroby. 13 stanic
automatizovaného imisního monitoringu pracuje nep etržit a jejich rozmíst ní je takové, aby
charakterizovalo rozdílné sídelní, výškové a klimatické podmínky. Další stanice s manuálními
odb ry provád jí periodická m ení pomocí mobilních m ících míst.
Na základ údaj ze sít automatizovaného imisního monitoringu je v Praze trvale
sledována kvalita ovzduší. Pokud dojde k významnému nár stu koncentrací škodlivin v ovzduší
na více monitorovacích stanicích, dochází k vyhlašování signál upozorn ní, p ípadn k regulaci
vybraných stacionárních zdroj a zárove k omezení vjezdu automobilové dopravy do vnit ní zóny
m sta. Postup v t chto p ípadech je stanoven p íslušnými vyhláškami a provozním ádem
smogového regula ního systému.
Program realizace snižování zne iš ování ovzduší v roce 2002
V pr b hu let 1994–2002 byla s p ísp vkem Prahy provedena p em na topných zdroj z tuhých
nebo kapalných paliv na ekologicky p ijateln jší zdroj (centrální zdroj tepla, zemní plyn, elekt inu
nebo obnovitelné zdroje) v 37 453 bytech. Výsledný podíl byt vytáp ných zcela nebo áste n
pevnými palivy poklesl z 34 % v roce 1991 na 26 % v záv ru roku 2002 (nezachycuje ty p em ny
topných systém , na které nebyly poskytnuty dotace v rámci tohoto programu).
Magistrát hl. m. Prahy nechal vypracovat projekt „Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší
na území hl. m. Prahy“. Jedná se o základní strategický materiál, zam ený jednak na co
nejúpln jší sb r podklad o stávající kvalit ovzduší v Praze a jejím o ekávaném vývoji. Zahrnuje
široký okruh dalších d ležitých aspekt , p edevším se však zabývá i možným výb rem
využitelných nástroj ke zlepšení sou asného špatného stavu kvality ovzduší i k p edcházení
potenciálních rizik v budoucnosti. Koncepce byla dokon ena v roce 2002.
Imisní zát ž polétavým prachem
V sou asné dob se na území Prahy prakticky nevyskytují hodnoty IHr PP vyšší než 30 µg.m-3 (1/2
imisního limitu). Je ovšem nutno upozornit, že ve výpo tech není zohledn na sekundární prašnost
(znovuzví ení usazených prachových ástic), jejíž význam v Praze stále roste úm rn s poklesem
primární prašnosti. Na v tšin území Prahy se ro ní koncentrace polétavého prachu pohybují pod
5 µg.m-3
V centru Prahy, kde byly v roce 1998 vypo teny nejvyšší imisní hodnoty polétavého prachu,
došlo k poklesu jejich ro ních koncentrací o více než 20 µg.m-3 a hodnoty se snížily na 15 - 20
µg.m-3 (oproti 30 - 45 µg.m-3 v roce 1998).
Mírn zvýšené hodnoty (5 - 10 µg.m-3) lze zaznamenat i v dalších lokalitách v tšinou na
okrajích Prahy v d sledku emisí z vytáp ní obytné zástavby a v pr myslových oblastech, nap .
Radotína a Lochkova (emise z cementárny).
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Imisní zát ž oxidy dusíku
Oxidy dusíku jsou v sou asné dob a dle výsledk modelových výpo t i výhledov z stanou
nejvýznamn jší zne iš ující látkou v ovzduší ohrožující zdravotní stav obyvatel Prahy. V nejvíce
zatížených oblastech je v sou asnosti p ekra ován imisní limit pro pr m rné ro ní koncentrace
NOx, který je stanoven na 80 µg.m-3. Imisní limit pro krátkodobé koncentrace 200 µg.m-3 je
p ekra ován dlouhodob prakticky v celé centrální ásti Prahy a v okolí v tšiny hlavních
komunikací a to po více než požadovaných 5 % ro ní doby.
Hlavní podíl na imisní zát ži oxid dusíku má automobilová doprava, naopak význam
bodových a plošných zdroj (pr mysl a vytáp ní) se dlouhodob pr b žn snižuje. Tento vývoj
emisí se projevuje postupným soust e ováním zvýšených hodnot do blízkosti hlavních komunikací
a k ižovatek.
Mimo hlavní m stské komunikace se imisní situace oxid dusíku dlouhodob postupn
zlepšuje. Nap íklad v centru Prahy se od r. 1994 snížily hodnoty IHr NOx z 50 - 80 µg.m-3 na 40 –
60 µg.m-3 (tj. cca o 20 - 25 %).
K výrazn jším zm nám dochází v oblastech, kde se projevují d sledky provozu nových
dopravních staveb (Šterboholská radiála, Strahovský tunel apod.). Zde je možné pozorovat nejen
nár st imisní zát že podél nových komunikací, ale zejména zlepšení kvality ovzduší v obytné
zástavb díky odleh ení dopravy.
Rozložení modelových hodnot pr m rných ro ních koncentrací oxid dusíku v roce 2000 je
graficky znázorn no na níže uvedené map .
mezi nejvíce zatížené lokality, kde hodnoty IHr NOx dosahují 80 - 100 µg.m-3 (lokáln i nad
120 µg.m-3), pat í okolí ulice K Barrandovu, Barrandovského mostu a Jižní spojky, k ížení
ul. 5. kv tna s Jižní spojkou, okolí Severojižní magistrály mezi Muzeem a Žitnou, jižní portál
Strahovského tunelu a okolí cementárny v Radotín
hodnoty nad 60 µg.m-3 se vyskytují dále v centru m sta od Muzea p es Karlovo nám stí až
k And lu, podél SJ magistrály od Nuselského mostu až k náb eží Vltavy (Hlávk v most), v
blízkosti severního portálu Strahovského tunelu a v okolí n kterých dalších siln dopravn
zatížených komunikací a k ižovatek
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Imisní zát ž oxidem uhelnatým
Vývoj emisní a imisní situace oxidu uhelnatého je obdobný jako u polétavého prachu a oxidu
si i itého. Hlavním zdrojem imisní zát že oxidu uhelnatého je vytáp ní obytné zástavby (plošné
zdroje), jejich podíl na zne išt ní CO se však postupn snižuje. Pokles emisí z plošných a
bodových zdroj je hlavním d vodem snížení koncentrací oxidu uhelnatého. Hodnoty pr m rných
ro ních koncentrací charakteristické pro centrum m sta poklesly z 120 - 150 µg.m-3 v roce 1998 na
sou asných 60 - 120 µg.m-3. Rovn ž v okrajových ástech Prahy lze zaznamenat zlepšení na 50 70 % p vodních hodnot. Sou asn roste procentuelní podíl dopravy na imisní zát ži CO.
Rozložení modelového pole pr m rných ro ních koncentrací oxidu uhelnatého v roce 2000
je zobrazeno na níže uvedené map .
ro ní koncentrace CO na v tšin území Prahy (s výjimkou centra m sta) nep esahují
45 µg.m-3, v centrální ásti (Staré M sto, Nové M sto, Vinohrady, Žižkov, Flora, Vršovice)
dosahují vypo tené hodnoty 60 až 120 µg.m-3 (lokáln až 175 µg.m-3)
oproti roku 1998, kdy se v celé vnit ní ásti centra vyskytovaly ro ní koncentrace vyšší než
150 µg.m-3, jsou v roce 2000 tyto nejvyšší hodnoty omezeny pouze na jednu lokalitu (okolí
Muzea a nám. I. P. Pavlova)
vliv dopravy na imisní zatížení oxidu uhelnatého je patrný nap . v okolí jižního portálu
Strahovského tunelu, Barrandovského mostu aj.
v okrajových ástech Prahy se projevuje lokální vliv emisí z významn jších plošných zdroj
(vytáp ní obytné zástavby), kde jsou hodnoty cca o 15 µg.m-3 vyšší oproti okolí
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Imisní zát ž oxidem si i itým
V sou asnosti jsou vypo tené hodnoty pr m rných ro ních koncentrací SO2 na v tšin území
Prahy nižší než 15 µg.m-3 a nep esahují tedy 1/4 imisního limitu. Rozsah uvedených zm n
dokumentuje skute nost, že ješt v roce 1998 se hodnoty IHr SO2 v centru m sta pohybovaly v
rozmezí 40 - 50 µg.m-3 a v roce 1994 (základní úrove projektu) p esahovaly v celé centrální ásti
m sta imisní limit 60 µg.m-3.
Rozložení modelového pole pr m rných ro ních koncentrací oxidu si i itého je znázorn no
na níže uvedené map .
s výjimkou centrální ásti Prahy a jedné lokality na území M Praha 5 (okolí nemocnice v
Motole) nep esahují vypo tené hodnoty IHr SO2 15 µg.m-3
v centru Prahy se ro ní koncentrace SO2 pohybují v rozmezí 15 - 35 µg.m-3, oproti 40 - 50
µg.m-3 v roce 1998
obdobn v okolí Teplárny Malešice, kde hodnoty IHr SO2 dosahovaly v roce 1998 rovn ž 40
- 50 µg.m-3, byly v sou asnosti vypo teny hodnoty nižší než 15 µg.m-3. Tento vývoj je
jednozna n d sledkem radikálního snížení emisí z tohoto zdroje v uplynulých dvou letech
(cca o 90 %).
z hlediska bezprost edního p sobení na imisní situaci dané lokality se nejvýrazn ji
projevuje spalovna odpad Fakultní nemocnice v Motole. Jedná se o jedinou lokalitu v
Praze, kde dochází k p ekro ení ro ních i krátkodobých imisních limit SO2

archiv. íslo: 04 029/05/1

strana 67

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s.
ervenec 2005

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

C.2.2 Voda
Povrchové vody (recipient odpadních vod) - hydrologie
Recipientem vypoušt ných vy išt ných odpadních vod je eka Vltava v profilu í ního kilometru
43,3 – v následujících tabulkách jsou uvedena základní hydrologická data pro tento profil:
Tok
Hydrologické íslo po adí
Profil
Plocha povodí v km2
Pr m rná dlouhodobá ro ní srážka v mm v povodí
Pr m rný ro ní pr tok v m3/s
T ída spolehlivosti dat

Vltava
1-12-02-001
Troja, . km 43,35
27 134,4
660
148,75
III.

m-denní pr toky
m
30
60
90
120 150 180 210 240 270 300
330
14
Qm 333,8 231,5 180,0 146,2 121,8 102,8 87,0 73,6 61,7 50,6 39,4
N-leté pr toky 15
N
1
780
QN

2
1112

5
1620

10
2047

20
2510

355
28,0 13

50
3173

364
20,2 13
100
3722

14

) jedná se o teoretické hodnoty, které vlivem funkce Vltavské kaskády prakticky nep icházejí v úvahu –
min. pr tok iní 40 m3.s-1 v profilu Praha Chuchle
15
) v srpnu 2002 byl dosažen kulmina ní pr tok cca 5 300 m3.s-1
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Povrchové vody (Vltava - recipient odpadních vod) – jakost vody
Porovnání zne išt ní recipientu ve vybraných profilech eky Vltavy (roky 2002/2003)
.km.56,2 Podolí
.km.44,7 Troja .km.28,2 Lib ice
ukazatel

jedn.

pr m r

elektrolytická konduktivita
mS/m 30,27
rozpušt né látky p i 105°C
mg/l
198,79
nerozpušt né látky p i 105°C
mg/l
19,31
kyslík rozpušt ný
mg/l
11,05
biochemická spot eba kyslíku
BSK5
mg/l
2,38
chemická spot eba kyslíku
manganistanem
mg/l
6,98
chemická spot eba kyslíku
dichromanem
mg/l
23,93
uhlík organický celkový (TOC) mg/l
9,31
AOX
ug/l
19,88
dusík amoniakální
mg/l
0,08
dusík dusi nanový
mg/l
3,21
fosfor celkový
mg/l
0,15
chloridy
mg/l
17,92
sírany
mg/l
44,95
vápník
mg/l
31,83
ho ík
mg/l
8,57
tetrachlorethen 1,1,2,2ug/l
0,08
trichlorethen 1,1,2ug/l
0,03
dichlorethan 1,2(ethylendichlorid)
ug/l
0,03
dichlorbenzeny - sm s
ug/l
0,05
chlorbenzen
ug/l
0,03
trichlormethan (chloroform)
ug/l
0,04
tetrachlormethan
(chlorid uhli itý)
ug/l
0,03
HCH gama- (lindan)
ng/l
1
PCB - sm s
ng/l
2,5
polycykl. arom. uhlovodíky
-suma
ng/l
41,44
chrom celkový
ug/l
1,38
mangan celkový
mg/l
0,10
železo celkové
mg/l
0,71
nikl
ug/l
4,29
m celková
ug/l
3,36
zinek
ug/l
19,69
kadmium
ug/l
0,12
rtu
ug/l
0,03
olovo
ug/l
3,03
arsen
ug/l
2,96
bakterie koliformní
termotolerantní (FKOLI)
KTJ/ml 16,42
enterokoky
KTJ/ml
index saprobity bentosu
2,38
chlorofyl-a
ug/l
25,54
reakce vody (pH)
8,18

C90

pr m r

C90

pr m r

35,09
243,12
41,52
8,97

31,11

35,48

19,20
11,69

44,68
9,26

33,12
217,54
21,90
11,30

3,81

2,24

3,28

3,05

4,73

3,98

7,32

9,04

7,36

9,57

7,95

10,62

7,80

9,26

32,60
13,35
26,82
0,24
4,48
0,25
21,18
49,85
36,72
10,00
0,14
0,03

21,46
8,94

27,25
12,81

0,06
3,28
0,14

0,15
4,64
0,20

23,04
9,22
22,08
0,19
3,44
0,24
20,72
45,53
33,38
8,83
0,17
0,03

28,56
11,87
30,16
0,39
4,75
0,40
25,46
52,51
38,26
10,00
0,69
0,07

22,90
9,30
20,07
0,13
3,65
0,21
20,42
54,61
35,96
9,28
0,13
0,03

27,52
12,16
26,00
0,41
4,95
0,27
27,58
61,11
43,00
10,16
0,16
0,03

0,03
0,05
0,03
0,05

0,05
0,05
0,03
0,08

0,08
0,05
0,03
0,11

0,03
0,05
0,03
0,07

0,03
0,05
0,03
0,10

0,03
1
2,5

0,02
1,12
2,50

0,03
1,29
2,5

0,03
1,10
2,69

0,03
1,00
2,50

94,48
3,31
0,17
1,55
8,61
7,17
41,82
0,18
0,03
6,016
5,408

40,45
1,62
0,09
0,55
3,71
3,59
26,10
0,01
0,03
2,53
2,77

69,76
3,00
0,13
0,83
4,92
5,22
50,92
0,17
0,03
3,68
4,80

90,28
7,72
2,13
44,73
8,01

302
25,3
25,32
117,46
8,69

27,00
8,00

C90

.km.4,5 Zel ín

92,84
3,16
0,16
1,89
8,84
6,18
37,38
0,32
0,03
6,76
5,50

1,61

3,01

3,77
3,32
20,26
0,10
0,03
2,74
2,93

6,34
5,35
30,24
0,18
0,03
6,01
4,98

57,02
1,77
0,11
0,73
4,60
4,15
25,67
0,11
0,03
3,14
3,132

43,04

16,04

47,96

111,83

433,4

8,49

2,10
33,20
7,94

90,09
8,63

70,87
9,01

7,85

pr m r

37,67 35,13
256,34 221,04
47,64 19,94
9,11
11,62

C90
40,81
281,48
32
8,87

Legenda: hodnocení jakosti povrchových vod podle SN 75 7221
T ída jakosti Charakteristika
Barevné ozna .
I, II
III
IV
V

nezne išt ná, mírn zne išt ná voda
zne išt ná voda
siln zne išt ná voda
velmi siln zne išt ná voda
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Porovnání zne išt ní recipientu ve vybraných polutantech
pr m rné hodnoty

jednotka

nerozpušt né látky p i 105°C
mg/l
biochemická spot eba kyslíku BSK-5
mg/l
chemická spot eba kyslíku dichromanem
mg/l
uhlík organický celkový (TOC)
mg/l
C 90
nerozpušt né látky p i 105°C
mg/l
biochemická spot eba kyslíku BSK-5
mg/l
chemická spot eba kyslíku dichromanem
mg/l
uhlík organický celkový (TOC)
mg/l
pr m rné hodnoty
dusík amoniakální
mg/l
dusík dusi nanový
mg/l
fosfor celkový
mg/l
bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) KTJ/ml
C 90
dusík amoniakální
mg/l
dusík dusi nanový
mg/l
fosfor celkový
mg/l
bakterie koliformní termotolerantní (FKOLI) KTJ/ml

Podolí
19,31
2,38
23,93
9,31
Podolí
41,52
3,81
32,60
13,35
Podolí
0,08
3,21
0,15
16,42
Podolí
0,24
4,48
0,25
43,04

Troja –nad
Ú OV
19,20
2,24
21,46
8,94
Troja
44,68
3,28
27,25
12,81
Troja
0,06
3,28
0,14
16,04
Troja
0,15
4,64
0,20
47,96

Lib ice

Zel ín

21,90
3,05
23,04
9,22
Lib ice
47,64
4,73
28,56
11,87
Lib ice
0,19
3,44
0,24
111,83
Lib ice
0,39
4,75
0,40
433,40

19,94
3,98
22,90
9,30
Zel ín
32,00
7,32
27,52
12,16
Zel ín
0,13
3,65
0,21
90,28
Zel ín
0,41
4,95
0,27
302,00

Z výše uvedeného porovnání ukazatel zne išt ní vyplývá, že pod profilem Trója (profil nad výustí
Ú OV Praha) v sou asnosti dochází ke zhoršení jakosti vody (zhoršení v úrovni kategorie jedné
t ídy zne išt ní dle SN) v ukazatelích: BSK5, CHSKMn, bakterie koliformní termotolerantní
(FKOLI) a chlorofyl-a.
Z výše uvedeného porovnání ukazatel zne išt ní rovn ž vyplývá, že pod profilem Trója
v sou asnosti dochází ke zhoršení jakosti vody (nevýrazné zhoršení v rámci stejné kategorie t ídy
zne išt ní dle SN) v ukazatelích: dusík amoniakální a fosfor celkový.
Zhoršení t chto ukazatel však nelze jednozna n považovat za d sledek vypoušt ní
išt ných odpadních vod z Ú OV Praha, protože sledované profily Lib ice a Zel ín se nacházejí
pod výust mi kanalizací dalších obcí a m st pod Prahou (nap . Roztoky U Phy, Klecany, ež,
Lib ice, Kralupy n. Vlt., Nelahozeves a zne išt ných vodních tok , odvod ujících aglomerace
Kladenska a Slánska apod.)
Krom toho dochází u n kterých istíren k rekonstrukcím, které ovlivnily jakost vody
v recipientu jak v pr b hu realizace (z d vodu možného negativního dopadu pr b hu
rekonstrukce na jakost vody na odtoku z OV), tak i po dokon ení stavby, kdy se dosáhne
v porovnání s obdobím p ed rekonstrukcí nižší vnos zne išt ní do recipientu. Lze uvést nap . OV
Roztoky u Prahy a OV Kralupy.

Povrchové vody – protipovod ová ochrana a záplavová území
Zájmové území výstavby (celkové p estavby a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov ) se
nachází v záplavovém území eky Vltavy (odvozeném z nejvyššího zaznamenaného stavu v srpnu
2002).
Areál stávající Ú OV je zabezpe en proti zaplavení takzvanou stoletou vodou obvodovou
protipovod ovou hrází. P i povodni v roce 2002 však hladina úrove koruny hrází p ekonala o
2,15 m a došlo k zaplavení celého areálu a následnému n kolikam sí nímu úplnému, pozd ji
áste nému odstavení z provozu.
V sou asnosti probíhají na území Prahy práce na zajišt ní protipovod ové ochrany
zástavby a dalších ploch proti ú ink m zatím nejvyššího zaznamenaného pr toku ve Vltav – tj.
kulmina ního pr toku p i povodni v srpnu 2002. Tyto práce jsou v r zném stupni rozpracovanosti
– ást již je dokon ena, ást rozestav na, ást projektov p ipravena. Jedná se o akci „Stavby
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. 0012 – Protipovod ová opat ení na ochranu hl. m. Prahy“. Navrhovaná opat ení vycházejí
z povod ové situace v srpnu 2002 a jsou p izp sobena vzdutí v d sledku navržených opat ení
(výstavbou protipovod ových bariér dojde k zúžení pr to ného profilu a tím k mírnému zvýšení
hladiny oproti stavu p i kulminaci v srpnu 2002). Pro tento ú el byl vypracován povod ový model
(DHI-Hydroinform), kalibrovaný na stav ze srpna 2002, simulující ú inek navržených
protipovod ových opat ení.
Lokalita Ú OV na Císa ském ostrov a její nejbližší okolí - oblast spadá p evážn pod
etapu 0007 protipovod ových opat ení na ochranu hl. m. Prahy – Trója – konkrétn akce:
- ást 11 – Trója - protipovod ová bariéra, zajiš ující ochranu zástavby východní ásti m stské
ásti Trója, se zachováním díl ích ploch inundace pro rozliv. Areál zámku a zámeckého
parku, zoologická zahrada a Císa ský ostrov (v etn
areálu Ú OV) nejsou do
protipovod ových opat ení na ochranu hl. m. Prahy zahrnuty
- ást 31 – Rehabilitace levého b ehu – Papírenská – kultivace prostoru ulice Papírenská
(oprava povrchu vozovky, chodníky, cyklostezka, výsadby stromo adí a opevn ní b ehu
plavebního kanálu)

Podzemní vody - lokalita Ú OV na Císa ském ostrov a její nejbližší okolí
Z regionálního hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti 62 - krystalinikum,
proterozoikum a paleozoikum západních ech, rajon 625 – proterozoikum a paleozoikum v povodí
p ítok Vltavy.
LEGENDA:

V podložních svrchnoproterozoických b idlicích, prachovcích a drobách (zpevn né pelitické a
psamitické horniny) nevytvá í podzemní voda souvislý horizont, ale cirkuluje po puklinách a
porušených zónách. Relativn nejpropustn jší je svrchní rozvoln ná zóna do hloubky maximáln
cca 30-40 m, hust rozpukaná a obvykle v nejsvrchn jší ásti postižená i mrazovým zv tráváním.
V ní bývá také podzemní voda nej ast ji zastižena (nejvýznamn jší kolektor), ob h vody však
m že být výrazn snížen jemnozrnným (jílovitým a hlinitým) charakterem zv tralin, které pukliny
asto vypl ují. Výška hladiny je p ímo závislá na srážkách, které jsou hlavní dotací kolektoru.
Voda zde proudí ve sm ru spádu terénu a odvod uje se plynulým p íronem do aluviálních
sediment místních vodote í (lokální erozní báze). Hlavní erozní bází rajonu je tok Vltavy.
Sm rem do hloubky propustnost rychle klesá a je vázána pouze na významn jší poruchy.
Nezv tralé horniny jsou pro vodu málo propustné až prakticky nepropustné. V b žných
proterozoických horninách je tak obvykle velmi malá vydatnost zdroj podzemní vody. P i
informativních erpacích zkouškách, provád ných na vrtech a studnách byly zjišt ny vydatnosti
desetin, maximáln jednotek l/s. Relativn nejpropustn jší jsou polohy hruborzn jších drob,
významn jšímu ob hu však brání flyšoidní charakter souvrství (pravidelné a rychlé st ídání
relativn propustných a nepropustných poloh).
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Pro charakteristiku hydrogeologických pom r zájmového území je však rozhodující
p ítomnost pr linov zvodn lých kvartérních sediment . Ty jsou reprezentovány p edevším št rky
maninské terasy, pokrývající krystalinické podloží dna údolí Vltavy. Jejich pr m rná mocnost se
v západní ásti zájmového území pohybuje na úrovni cca 6,8 m, ve zbylé ásti na cca 3,1 m a
z hydrogeologického hlediska mají v dané struktu e funkci kolektoru s pr linovou propustností.
Granulometricky jsou obvykle charakteru hrubého št rku (G-F, GP, GW), lokáln s polohami
št rku jílovitého (GC), patrn však nepr b žnými a neovliv ujícími tak komunikaci v jinak celkem
homogenním profilu. Z výpo t ze zrnitostních k ivek (dle Hazena) se jejich koeficient filtrace kf
pohybuje na úrovni ádov cca 10-3 - 10-6 m/s, v pr m ru 4,9 . 10-4 m/s. Nad nimi se obvykle
nachází krycí vrstva holocénních sediment nej ast ji charakteru jemných písk (SM, S-F) až hlín
s koeficientem propustností v pr m ru úrovni 9,3 . 10-5 až 6,6 . 10-6 m/s, tj. v pr m ru o jeden až
dva ády nižší. Celková mocnost kvartérního pokryvu, na který je vázána p ítomnost podzemních
vod se pohybuje v rozmezí 10-12,4 m (pr m r 11,1 m) v západní ásti zájmového území a 6,810,1 m (pr m r 7,4 m) ve zbylé ásti. Hladina podzemní vody má volný nebo slab napjatý
charakter, p i emž genereln dochází k zaklesávání hladiny ve sm ru jih-sever (od plavebního
kanálu sm rem k ece) a od východu na západ (ve sm ru toku eky). V pr m ru nejvýše se tak
vyskytují hladiny v linii podél plavebního kanálu (pr m r 2,43 m p i rozp tí 0,96 m – 3,55 pod
terénem), zatímco podél polní cesty p i b ehu stávajícího toku Vltavy je pr m rná hloubka 3,10 m
p i rozp tí hladin 2,50 - 4,27 m. P ímá komunikace mezi podzemními vodami v kvartérních
sedimentech a vodami v toku Vltavy je dle zkušeností siln omezena zakolmatováním dna a
b eh toku. Hydraulické parametry kvartérních hornin byly ov ovány erpacími zkouškami. Z nich
stanovené koeficienty filtrace se pohybují v rozmezí 2,14 . 10-5 až 6,68 . 10-4 m/s, tj. korespondují
s hodnotami stanovenými na podklad empirických výpo t z granulometrických k ivek. erpaná
množství se pohybovala v rozmezí cca 0,3-0,6 l/sec.
Dle provedených rozbor vykazují podzemní vody obvykle st ední agresivitu v i betonovým
konstrukcím a velmi vysokou na ocel.

C.2.3 P da, horninové prost edí a p írodní zdroje
P da (pedologické pom ry)
P irozené p dní pom ry již ve stávajícím areálu Ú OV prakticky nelze zaznamenat a proto také
nejsou hodnoceny.
Charakteristika pedologických pom r je do zna né míry ztížena antropogenními zásahy
v této ásti ostrova, tj. d ív jšími vyrovnávkami terénu navážkami, ale i úpravami b hem likvidace
následk povodn . O p irozeném vývoji n kterého z klasických p dních typ je tak pom rn
obtížné hovo it. Primárn jsou zde p edpoklady pro tvorbu nejspíš nivní p dy na lehkém, pís itém
substrátu.
Podle výsledk provedených pr zkumných prací lze však vymezit celé oblasti, kde
humusový horizont zcela chybí, resp. je reprezentován jen drnovou vrstvou o mocnosti 0,1- 0,2 m,
a to genereln na západním a východním okraji nov navrhovaného areálu Ú OV. V jeho st ední
ásti se mocnost humusového horizontu pohybuje v pr m ru 0,6 m, což je hodnota pom rn
velmi velká je však d ležité si uv domit, že z hlediska kvality se jedná prakticky výhradn o jemné
až velice jemné písky (SM až S-F). P evládají tedy, v souladu s celkovou charakteristikou svrchní
ásti aluviálního pokryvu, p dy s lehkými, málo úživnými a s vodou špatn hospoda ícími
nestrukturními humusovými horizonty. V oblasti zájmového území jsou navíc na povrchu stále
ješt zbytky po likvidaci objekt bývalé zahrádká ské kolonie (drobné úlomky zdiva, cihel, št rk,
místy i plasty a pod), které je ješt více znehodnocují. Obdobné pedologické pom ry jsou též
v ploše terénních úprav pro eliminaci vzdutí rozší ením areálu Ú OV podél severního b ehu
ostrova (p vodní p dní horizont se zde prakticky nevyskytuje, mocnost hózní vrstvy se pohybuje
od 0 do 50 cm).
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Horninové prost edí (geologické pom ry)
Z hlediska regionálního geologického len ní eského masívu se zájmové území nachází ve
st edo eské oblasti, v díl í jednotce zvané barrandienské proterozoikum na hranici s barrandienským spodní paleozoikem.
Vý ez z geologické mapy 12-243 (Praha - sever)

širší území rekonstruované a
rozši ované Ú OV, v .
terénních úprav b ehu

LEGENDA:
kvartér:
antropogenní uloženiny; holocén
fluviální, p evážn pís itohlinité sedimenty; holocén
deluviofluviální pís itohlinité sedimenty; holocén
spraše; pleistocén, w rm
deluviofluviální písky; pleistocén, w rm
deluviální, hlinitopís ité sedimenty; s hojnými úlomky hornin; pleistocén, w rm
fluviální pís ité št rky; pleistocén, w rm

paleozoikum (ordovik):
vulkanická fácie; alterované bazalty v etn mandlovc („diabasy“); llanvirn-arenig

svrchní proterozoikum (kralupsko-zbraslavská skupina):
st ídání drob, prachovc a b idlic, p evaha drob

ostatní:
vrstevnatost, foliace
výplavové kužele

Podloží stávajícího areálu Ú OV se nachází v oblasti barrandienského proterozoika st edo eské
oblasti eského masívu (kralupsko-zbraslavská skupina). Tato geologická jednotka je tvo ena
souborem eugeosynklinálních aleuropelitických a drobových sediment a hojných produkt
submarinního iniciálního vulkanismu bazaltového a ryolitového složení. Svrchní proterozoikum
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bylo b hem kadomské orogeneze intenzívn zvrásn no a slab metamorfováno. Paleozoické
sedimenty tak na n j nasedají se z etelnou úhlovou diskordancí. Naprosto p evažujícími
horninami jsou klastické sedimenty typu drob, prachovc a jílovc . Výraznou sou ástí
eugeosynklinální sedimentární sekvence jsou kyselé (albitické andezity, ryolity, dacity) a bazické
(tholeiitické a olivínické bazalty metamorfované ve spility) submarinní vulkanity. Jejich výskyt byl
tektonicky predisponován a následkem toho jsou seskupeny do n kolika paralelních pásem.
Východn od areálu Ú OV leží v podloží kvartérního pokryvu hranice mezi výše
zmi ovaným barrandienským proterizoikem a další významnou jednotkou eského masívu,
kterým je souvrství barrandienského spodního paleozoika. Pro jeho základní geologickou
charakteristiku je rozhodující p ítomnost hornin ordovického stá í. Celé paleozoické souvrství je
zvrásn no do podoby mísovitého synklinoria, jehož osa probíhá v celkovém sm ru ZJZ – VSV.
Naše zájmové území se nachází v jeho severním k ídle a proto genereln sm rem od severu
k jihu vystupují mladší vrstvy. V oblasti jsou zdokumentovány horniny dobrotivského a šáreckého
souvrství. K posledn jmenovanému, stratigraficky nejnižšímu (nejstaršímu) p ísluší i alterované
bazaltické horniny vulkanické fácie. Petrograficky jsou nejvíce zastoupeny hrubozrnné až celistvé
tufy a dále jemnozrnné diabasy a mandlovce. Vyšší polohy šáreckého souvrství jsou v b idli ném
vývoji. B idlice jsou tmavošedé až ernošedé, prachovité až jemn pís ité, slídnaté, pom rn
pevné a úlomkovit rozpadavé, obsahují etné k emité konkrece. Navazující vyšší stratigrafickou
jednotkou je dobrotivské souvrství. Ve své spodní ásti je vyvinuto ve facii skaleckých k emenc .
Ty mají charakter žlutošedých až b lavých jemnozrnných k emenc a k emitých pískovc
s vložkami tmavošedých siltovc a jílovc . Stratigraficky nejvýše jsou dobrotivské b idlice,
tmavošedé až ernošedé jílovité, zpravidla jemn slídnaté, místy se siltovitou p ím sí. Jsou dob e
vrstevnaté, místy až lupenité a jsou hust prostoupeny puklinami, jejichž praktickým odrazem je
roubíkovitý rozpad. Ordovické horniny jsou nepravideln zv tralé do r zných hloubek,
nejintenzivn ji zv trávají b idlice, mén pískovce a nejmén k emence. B idlice na Císa ském
ostrov jsou dle provedených vrtných prací ve svrchních partiích nav tralé, granulometricky
charakteru písk jílovitých až št rkovitých jíl , p echázejících pom rn rychle do obvykle obtížn
vrtatelných rozpad granulometricky št rkovitého charakteru a hloub ji do nav tralé poloskalní
horniny.
Nejsvrchn jší ást profil tvo í sedimenty kvartérního stá í, p ekrývající horniny jak
proterozoického, tak i paleozoického podloží. Jsou jak p irozeného, tak i antropogenního p vodu
(navážky). Pro formování p edevším hydrogeologických vlastností mají rozhodující význam
fluviální pís ité št rky nejmladší (w rm) maninské vltavské terasy. Jsou hrubé, ulehlé,
granulometricky charakteru nej ast ji št rku s p ím sí jemnozrnné zeminy (G-F), lokáln
s relativn tenkými ( ádov dm) vrstvami až GC – št rku jílovitého. Místy se v nich vyskytují
polohy o mocnosti cca 0,5 – 1,0 m s balvany dosahujícími velikosti až 30 cm. Tyto št rky nastupují
obvykle v hloubkách mezi 4-5 m, jejich báze se pohybuje v hloubce cca 7-12 m pod stávajícím
terénem. Mezi valouny a opracovanými úlomky p evládají nejtvrdší horniny jílovského pásma, dále
žilné horniny žulového masívu a drabovské k emence. V holocénu již Vltava další terasu netvo ila
a její sedimenty z mladšího období již mají charakter jemnozrnných písk (SP až S-F) s polohami
st edn plastických až pís itých hlín (MI-MS, CI-CS). Pom rn asté jsou v nich paleontologické
kosterní (jednotlivé kosti) nálezy, lokáln jsou zjišt ny i organické sedimenty. Humusový horizont
granulometricky odpovídá svému mate nému substrátu, tj. jemným písk m.
K sediment m holocénního stá í jsou p i azeny i navážky. V zásad se jedná o zemní
materiály výše uvedených granulometrických typ promíchané obvykle se stavebním odpadem
(úlomky cihel, zdiva, tvárnic, betonu, popeloviny, sklo dráty a pod) vytvá ejícím jejich „št rkovitou“
p ím s. Na plochu zájmového území se dostaly v n kolika etapách. První patrn souvisela
s vyrovnáváním povrchu Císa ského ostrova v dob po átk jeho širšího využívání a v zásad ji
p edstavují rozsáhlé akumulace o mocnostech obvykle 2-4 m v plošn celkem ucelené oblasti p i
východním okraji zájmového území. Um le navršeny jsou patn i místní elevace, a to ze zemních
materiál bez nežádoucích p ím sí. Dále je zaznamenána p ítomnost stavebního odpadu
prakticky na celém zájmovém území východn od stávajícího areálu Ú OV. V tomto p ípad se
však jedná p evážn o zbytky po demolici zahradních staveb provád ných v souvislosti s likvidací
následk povodn z roku 2002. Ty p edstavují poslední etapu akumulace navážek v daném
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prostoru, charakteristickou sice velkou plochou, ale malou mocností, resp. výskytem prakticky
výhradn na povrchu. Hloub ji zasahují jen výjime n (zbytky základ apod.).
Obdobné geologické pom ry jsou též v ploše terénních úprav pro eliminaci vzdutí
rozší ením areálu Ú OV podél severního b ehu ostrova (terénními úpravami budou zastiženy
p evážn navážky zemního charakteru, mocnosti 1 až 4,5 m, dále pak hlína št rkovitá).

P írodní zdroje
Vzhledem k poloze na št rkové terase lze zájmové území pokládat za potenciální zdroj
št rkopísk , použitelných ke stavebním ú el m. Rozsáhlejší t žba by však byla limitována (resp.
je vylou ena) s ohledem na polohu v zastav ném území.

C.2.4 Flóra, fauna, p íroda
C.2.4.1 Suchozemská spole enstva a obojživelná biota
Lokalita se nachází v severozápadní a st ední ásti Císa ského ostrova, obklopeného na západ
a jihu plavebním kanálem a na východ a severu volným tokem eky Vltavy. Celá lokalita byla
p ed t emi roky - v srpnu 2002 - devastována p i povodni, poté byl provoz Ú OV a dalších areál
na ostrov postupn obnoven, p esto jsou škody vzniklé povodní 2002 dosud patrné v celém
prostoru Císa ského ostrova. Jedná se zejména o ochuzení bylinných porost , chudé ke ové
patro a další znaky zaplaveného území, v etn neudržovaných ástí ploch zarostlých naplavenou
ruderální kv tenou (b ehy byly povodní zna n o ist ny a jsou místy obnaženy až na opevn ní
kamenem, výše na b ehu rostou nové šípky, vrby bílé a k ehké, topoly, osiky, bezy erné a
ostružiníky k ovištní). Z hlediska biologického je prostor Ú OV atraktivní spíše z hlediska výskytu
živo ich , je úto išt m pro adu synantropních a p izp sobených druh zví at (potkan, myš,
myšice, ježek, holub domácí, racek chechtavý, kachna divoká, aj.). Rostlinná spole enstva a
významn jší biotopy zde prakticky neexistují a nemohou existovat (jak prokázal pr zkum - viz dále
v textu), lze zde zastihnout pouze zajímavou škálu parkov vysázených d evin a k ovin
doprovodné zelen toku a cest a místy zajímavé naplavené druhy neofyt a pob ežních rostlin.
Lokalita ostrova má nízkou hodnotu z hlediska ekologické stability jako takové, i z hlediska
krajiná ského (jedná se o dlouhodob pr myslov využité a povodní devastované území).
Krom využití sousedních pozemk stávající Ú OV na Císa ském ostrov (lokality bývalé
zahrádkové kolonie), na které navazují doprovodné plochy zelen , je uvažována i významná
podélná úprava severního b ehu a svahování terénu, aby byl zvýšen povod ový pr tok korytem
Vltavy. Plocha zahrádkové kolonie je krom dvou obnovených domk s oplocením sanována
rozhrnutím materiálu do plochy a jeho zarovnáním. Pon kud hodnotn jší ástí je severo-východní
b eh Císa ského ostrova. P vodní relativn bohatý b ehový porost zde byl sice za povodní v roce
2002 zdevastován, p esto tato lokalita nadále slouží jako významné zimovišt pro mnoho druh
vodních pták , kte í sem p ilétají zejména ze severských zemí. Z p vodního porostu zbylo pouze
n kolik exemplá vrby bílé a k ehké a n kolik topol kanadských. Po okrajích dot ených b eh
jsou porosty dnes již vzrostlé zelen po povodních a také p vodních, zejména z padesátých let
známých, výsadeb doprovodných porost k íženc topolu erného. Krom topol jsou v porostu
zejména jírovce ma aly, b ízy bradavi naté, jasany ztepilé, javory kleny, duby letní, aj. Mezi
vzrostlou zele byly dosázeny nové d eviny a k oviny, z ejm v rámci popovod ových úprav a
vyrovnání terénu, ada k ovin byla do ploch navržených k úprav p inesena vodou – bez erný,
ostružiník k ovištní, k ídlatka japonská, vrba k ehká, vrba popelavá, vrba bílá.
Celá zájmová plocha (východn od stávajícího areálu Ú OV) nebyla cílen zatravn na
nebo rekultivována, pouze povezena výkopovým materiálem (v ploše tzv. zahrádek) a je
ohrani ena po okrajích komunikacemi, p ípadn a to zejména – opevn ním b ehu a hranicí eky.
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Pohled na severo-východní b eh Císa ského ostrova z pravého vltavského b ehu (z lávky ostrov –
Troja) - zleva doprava: hala jezdeckého areálu, št rkopískové náplavy b ehu ostrova s výše popsanými
b ehovými porosty, vpravo v pozadí stávající areál Ú OV a zástavba tvrtí Dejvice, Podbaba a Baba

Údaje o lokalit a jejím okolí z literatury
Ze vzácných druh rostlin jsou na území Prahy 6 resp. jeho zvlášt chrán ných územích v literatu e
nap íklad uvád ny tyto druhy: kriticky ohrožený druh Androsace elongata, který preferuje stanovišt
rozvoln ných porost skalních stepí, Artemisia verlotiorum s n kolika desítkami prosperujících populací,
hojná Calystegia pulchra, neofytní druh Brionia dioica, stepní druh Carex supina, kost ava Festuca
heterophylla, Gagea pratensis, Galega officinalis, Geranium dissectum, a G. pyranaicum, Isolepis setacea,
siln ohrožený druh Lepoldia tenuiflora, Petrorhagia prolifera. Na zájmové lokalit lze p edpokládat
p evážn stepní druhy rostlin nap . Biscutella laevigata, Viola rupestris a druhy teplomilných trávník Filago
sp., Platanthera sp.
V chrán ných územích Prahy 6 Kubíková, 1982, uvádí nap íklad tyto vegeta ní jednotky: Allio
montani-Sedetum albi, Klika 1933, Festucion valesiacae, Klika 1931, Fragario viridis-Festucetum rupicolae,
Bureš 1976, Berberidion Br.-L. 1950 a typy antropogenní vegetace: nap . louky a extensivními sady, kde
potencionáln mohly r st teplomilné habrové doubravy.
Z malakofauny Ložek 1992 a Ju i ková 1995 uvád jí na Praze 6, v chrán ných územích dob e
zachovalá spole enstva xerotermních skal a stepních strání, které se vyskytují v Bab nebo na
Podbabských skalách s druhy Pupilla triplicata, P. sterri, Chondrula tridens, Ceciolioides acicula. Z hlediska
len ní urbánních zón na základ charakteristických zástupc m kkýš lze o ekávat v zájmové lokalit i
druhy sešlapaných trávník Vertigo pygmaca, Vallonnia pulchella, V. costata a Truncatellina cylindrica,
zpustlých mezí jako Ena obscura, Oxychilus cellarius a Nesovitrea hammonis a druhy zahrad Arion rufus a
Helix pomatia.
Ze skupiny Lepidoptera je možné také o ekávat nap . tyto druhy ( íla et Skyva 1993) rozší ený, ale
nehojný druh Catoptria permutatella, orientální stepní druh Xanthocrambus saxonellus, eurosibi ský stepní a
lesostepní druh Papilio machaon, místy hojn jší eurosibi ský lesostepní druh Iphiclides podalirius, další
stepní a lesostepní orientální druh Colias alfacariensis, místy dosti hojný stepní a lesostepní druh
Scoliantides orion, od 70. let b žný druh Lycaeides argyrognomon a hojn jší druh travinných stanoviš
Lysandra coridon.
Na území Prahy 6 je historicky dokumentován výskyt ješt rky zelené (Fri 1872, Šárka), užovky
hladké ( iha 1981, Podbaba) a ne zcela ov ené pozorování zmije obecné (Rieger 1981). V zastav ných
oblastech Prahy obojživelníci zcela chybí nebo zde p ežívají zbytkové populace 3-4 nejtolerantn jších druh
(ropucha obecná a zelená, ješt rka obecná a slepýš k ehký, Hanák 1983). Mladší pr zkumy už výskyt
skupin Amphibia a Reptilia na urbanizovaných plochách území Prahy 6 neuvád jí (Kerouš 1996).
Na území Prahy se vyskytují p edevším zástupci urbánních ornitocenóz, podle p ehledu
zpracovaného Keroušem, 1996, bylo zaznamenáno v avifaun Prahy v minulosti a sou asnosti 258 druh ,
z toho kolem 145 hnízdících. Urbánní plochy jsou zastoupeny p ti charakteristickými druhy jako vrabec
domácí, holub domácí, hrdli ka zahradní, kos erný a p nkava obecná. Na rozvoln ných plochách lze
nalézt kolem 20 druh hnízdících pták , krom výše zmín ných nap . sýkora ko adra, budní ek menší,
zvonek, drozd, zvonohlík, rehek domácí, špa ek obecný. Limitující roli hraje rozloha stanovišt , vzdálenost
od zastav né plochy a hnízdní možnosti. V Praze je možné se setkat i s druhy hnízdících dravc jako je
nap íklad hojná poštolka obecná.
Ze savc lze z p ehledu (Kerouš, 1996) o ekávat hmyzožravce ježka západního, rejska a krtka
obecného, hlodavce hraboše polního, myšici k ovinnou.
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V hodnocené lokalit nelze vylou it ojedin lý výskyt šelem: lasice kol avy, kuny a ko ky domácí,
vázaný zejména na vodní ptáky a synantropní hlodavce (myš, potkan).

Ochrana p írody v okolí zájmového území výstavby
Hodnocená lokalita není sou ástí zvlášt chrán ného území podle zákona . 460/2004 Sb. o
ochran p írody a krajiny ani p írodního parku, ale Císa ský ostrov se nachází v ochranném
pásmu nadregionálního biokoridoru podél eky Vltavy (sou ást územního systému ekologické
stability – ÚSES - v rámci Prahy).
Nejbližšími zvlášt chrán nými územími v okolí lokality Císa ský ostrov jsou p írodní
památky Pecka, Královská obora, Baba a Podbabské skály a další zvlášt chrán ná území tvo ící
sou ást P írodního parku Šárka – Lysolaje.
Popis potenciáln dot ených zvlášt chrán ných území (ve smyslu ásti t etí, zákona
. 460/2004 Sb. – o ochran p írody a krajiny)
P írodní památka Pecka
Na západní okraj Královské obory navazuje pahorek zvaný Pecka nad nádražím v Buben i, na
styku šáreckých vrstev se skaleckými k emenci ordovického stá í, porostlý su ovým lesem,
kyselou doubravou a fragmentem kost avové stepi (svaz Festucion valesiacae). V porostech
památky se uplat uje ada nep vodních druh d evin, nap íklad še íku obecného, št d ence
odvislého, borovice lesní, jírovce ma álu atd. Vzdušná vzdálenost od okraje staveništ
NÚ OV je cca 0,40 km, ob lokality jsou odd leny plavebním kanálem a pr myslovou
zástavbou.
P írodní památka Královská obora
P ilehlé území Královské obory je ohrani eno plavebním pr plavem Vltavy na severu,
ramenem Vltavy („Malá í ka„), ulicí Za Císa ským mlýnem a Goetheho na západ , souvislými
zástavbami Buben e a Holešovic na jihu a areálem Výstavišt na východ . Královská obora
leží v katastru Buben e.
P es 90 % plochy Královské obory je pokryto parkovými výsadbami a kulturními trávníky.
Kolem vodních ploch v centru lze porosty za adit do svaz Alnion glutinosae a Salicion
triandrae. Vrbiny jsou vytvo eny též podél Malé í ky.
V centrální ásti Královské obory byly lokalizovány zamok ené lu ní plochy. Porosty t chto
zamok ených luk mají charakter podsvazu Calthenion. Ú ast avitálních d evin je minimální jsou pr b žn odstra ovány. Skládková innost nep ipadá v úvahu, jedinou deponií je kompost
v oploceném objektu p i „Malé í ce“. Vzdálenost nejbližšího okraje PP od okraje staveništ
NÚ OV je cca 150 m, ob lokality jsou odd leny ulicí Za Elektrárnou a plavebním kanálem,
pr myslovými a sportovními areály. Vzdálenost území obory od budoucí stavby je více než
dostate ná a její cenné lokality nemohou být stavbou p ímo ovlivn ny - tato území jsou
orientována p evážn ve v tší vzdálenosti a mimo (odd len ) od zájmové lokality,
bezprost edn se jí nedotýkají a posuzovaná lokalita stavby není její sou ástí, ani s ní
nesouvisí.
P írodní památka Baba
V PP Baba lze rozlišit porosty skalních st n a št rbin (svazy Alysso-Festucion pallentis a
Androsacion vandellii), na zv tralých skalních plotnách s drtí porosty svazu Hyperico perforatiScleranthion perennis. Na hlubších p dách zde hojn roste medonosná dobromysl obecná.
Lokalita je ohrožena zar stáním trnkou a bujnými nálety jasanu a akátu. Na lokalit létá
nap íklad velmi vzácný a lokální motýl Eumasia parietariella a v etenuška Zygaena laeta.
Vzdušná vzdálenost od okraje staveništ NÚ OV je cca 0,25 km, ob lokality jsou odd leny
plavebním kanálem, výpadovou komunikací Praha, centrum – Suchdol, železni ní tratí Praha –
Ústí n.L. a áste n i pr myslovou zástavbou (areál Výzkumného ústavu vodohospodá ského
TGM).
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P írodní památka Podbabské skály
V PP Podbabské skály jsou nejcenn jší porosty skalních st n a št rbin (svaz Alysso-Festucion
pallentis). Horní partie s porosty svazu Festucion valesiacae (d íve v nich rostl hlavá ek jarní)
pozvolna zar stají teplomilné k oviny svazu Prunion fruticosae. Nad železni ní tratí jsou ve
skalních rozsedlinách s kamennou drtí fragmenty su ového lesa. Lokalita je význa ným
nalezišt m teplomilných druh r zných skupin bezobratlých. Žijí zde nap íklad velice lokální
druhy motýl Coleophora linosyris a C. galatellae, oba vázané potravn na zlatovlásek obecný
(Crinitina linosyris). Vzdálenost od okraje staveništ NÚ OV je cca 0,45 km, ob lokality jsou
odd leny ekou Vltavou, výpadovou komunikací Praha, centrum – Suchdol a železni ní tratí
Praha – Ústí n.L.
P írodní památka Salabka
PP Salabka je p evážn v esovišt svazu Euphorbio-Callunion na geologickém podloží
fylitických b idlic a buližníku. Porosty v esu se st ídají s teplomilnými lu ními porosty - bývalými
pastvinami svazu Bromion erecti. V jižní ásti p echázejí tyto porosty v teplomilné k oviny (svaz
Prunion spinosae), na východ s v esovišt m sousedí druhotné lesní porosty s dominancí
borovice lesní, lípy srd ité a dubu erveného. Vzdušná vzdálenost od okraje staveništ
NÚ OV je cca 1,1 km, ob lokality jsou odd leny ekou Vltavou, areálem pražské ZOO a
reliéfem terénu.
P írodní památka Havránka
PP Havránka v blízkosti stejnojmenné bývalé usedlosti je p evážn v esovišt m na proterozoických b idlicích. V esovišt je lemováno teplomilnými k ovinami (svaz Prunion spinosae),
bikovými doubravami, dubohab inami a vlhkomilnými spole enstvy v blízkosti drobné vodote e
tekoucí p i západním okraji této p írodní památky (Aegopodion podagrariae, Caricion gracilis).
Nad t mito vlh ími partiemi se zdvihá enkláva v esové doubravy (as. Calluno-Quercetum) na
skeletovém podklad . Vzdušná vzdálenost od okraje staveništ NÚ OV je cca 0,80 km,
lokality jsou odd leny ekou Vltavou, areálem Trojského zámku a zástavbou m stské ásti
Praha Trója.
Výše zmín ná chrán ná území se bezprost edn
nejsou její sou ástí, ani s ní jinak nesouvisejí.

nedotýkají posuzované lokality výstavby a

NATURA 2000 (ve smyslu ásti tvrté, zákona . 460/2004 Sb. – o ochran p írody a
krajiny)
Zájmové území výstavby nezasahuje do pta ích území ani do navržených lokalit Národního
seznamu Evropského systému ochrany p írody a krajiny NATURA 2000. V mapování biotop
Natura 2000 nejsou v blízkém okolí zájmového území vymapovány ani jinak uvedeny lokality jako
významné ani v nich nejsou zaznamenány prioritní a další biotopy.
Obecná ochrana p írody - systém ÚSES
Lokalita stávající Ú OV na Císa ském ostrov je dot ena ástí územního systému ekologické
stability (ÚSES) v rámci území Prahy – je za len na do ochranného pásma nadregionálního
biokoridoru vlhké ady N 4/4, jdoucího severn podle a v toku eky Vltavy (zbývající – zazelen ná
- severní ást Císa ského ostrova je do n j vzhledem k parkové vegetaci administrativn p ímo
v len na). Lokalita Ú OV Císa ský ostrov je také formáln sou ástí ochranného pásma NR
biokoridoru - 2 km od osy nadregionálního biokoridoru - která v daném míst vede ekou severn
od Ú OV).
V rámci nadregionálního biokoridoru N4/4 jsou v blízkosti lokality Ú OV na Císa ském
ostrov t i nefunk ní lokální biocentra:
- L2/160 p ímo na Císa ském ostrov – v ploše mezi bývalou zahrádká skou kolonií,
vltavským b ehem a areálem psího cvi išt (reprezentuje zbytky fragment lužního lesa,
v sou asnosti pak spíše trosky porost s dosázenou mezivýsadbou nových p irozených
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druh d evin). Podle stávajícího návrhu úpravy severního b ehu ostrova bude p evážná
ást plochy tohoto LBC dot ena stavební inností 16. Biocentrum bude také nep ímo
ovlivn no stavební inností na sousedních plochách (prašné úlety, plynné emise, hluk),
jedná se však o biocentrum nefunk ní, proto budou vlivy spíše okrajové a nejd ležit jší tak
bude revitalizace plochy biocentra v záv re né fázi stavby NÚ OV
- L2/162 slepé rameno Vltavy Malá í ka na okraji parku Stromovka – jedná se o biotop
stojatých í ních vod, souvisí s mok adní povahou biokoridoru a rameno tak funguje jako
proložené biocentrum v nadregionálním biokoridoru. Biocentrum nebude stavbou nijak
ohroženo nebo narušeno, finální podoba biocentra bude realizována pravd podobn
v delším asovém horizontu, nezávisle na p estavb Ú OV
- L2/158 na pravém b ehu Vltavy p ímo naproti Ú OV - dopl kový b ehový porost z ásti
nep vodních d evin, do asn devastovaný povodní 17
- Na levém b ehu Vltavy v oblasti Baba se nachází funk ní interak ní prvek I5/401 (nebude
stavbou ovlivn n).

Obecná ochrana p írody - významné krajinné prvky (VKP)
Celé území leží v niv Vltavy, která je ve smyslu § 3 zákona o ochran p írody a krajiny VKP.
Podle zákona je VKP také eka Vltava v sousedství lokality stavby, dalšími VKP jsou všechna
zvlášt chrán ná území, která se v širším zájmovém území nacházejí. Vý et s bližším popisem
t chto území je výše v odstavci „Popis potenciáln dot ených zvlášt chrán ných území“ (ve
smyslu ásti t etí, zákona . 460/2004 Sb. – o ochran p írody a krajiny).
Flóra – lokalita stávajícího areálu Ú OV a jeho nejbližšího okolí
Pr zkum lokality byl provád n v podzimním období roku 2004, poch zkami po lokalitách a jejich
okolí, dopln ný sb rem materiálu, odchyty hmyzu a také ornitologickým pozorováním. Vždy byla
poch zka provedena skupinov , aby byl získán p ehled pro všechny biologické obory.
Na lokalit bylo zaznamenáno 153 taxon cévnatých rostlin (p ehled zjišt ných druh
v zájmové lokalit je uveden v p íloze J.5 Oznámení – „Biologické posouzení zám ru Celková
p estavba Ú OV Praha na Císa ském ostrov . Nalezeny byly t i druhy rostlin, které figurují
v seznamu zvlášt chrán ných druh rostlin v p íloze vyhlášky 395/1992 Sb.: Cornus mas,
Juniperus communis a Staphylea pinnata. V tomto p ípad se však jedná o druhy ke
asto
p stované v parcích a zahradách, jako je tomu i na této lokalit (kultura získaná povoleným
zp sobem), takže se na n nevztahuje ochrana podle zákona . 460/2004 Sb. o ochran p írody a
krajiny (viz § 49 odst. 2 zákona). Na lokalit se tedy z botanického hlediska nevyskytují cenné
nebo jinak chrán né druhy nebo spole enstva. Stavba tedy neohrozí žádná potenciální
spole enstva nebo biotopy jakkoliv chrán né.
Flóra – rozvojová plocha Ú OV (bývalé zahrádky) a její okolí
Pr zkum lokality byl provád n v jarním a letním období roku 2005. B hem floristického pr zkumu
byla zaznamenána pravd podobn v tšina rostlinných druh vyskytujících se ve zkoumaném
území.
Posuzované porosty jsou druhotné, fytocenologicky nevyhran né, s adou p stovaných
druh jakožto poz statkem z bývalé zahrádká ské kolonie. Z d evin jsou zastoupeny nap .: dub,
lípa, t eše , líska, mandlo , r že, ostružiník, vrba, javor, olše, b íza, smrk, jedle (vše p evážn
podél okraj zájmové plochy výstavby). V další ízené sukcesi, pokud by bylo území pravideln
koseno, by vývoj t chto porost pravd podobn vedl ke spole enstv m mezofilních ovsíkových
16

) K funk nosti biocentra by mohlo, po provedení navržených terénních úprav, napomoci osetí snížených
b eh ostrova vhodnou travní sm sí a zejména pak osázení porostem k ovinných vrb a jednotlivých
strom .
17
) Biocentrum nebude ovlivn no stavbou, ale mohlo by být upraveno a osázeno podobným zp sobem jako
LBC L2/162 na Trojském ostrov , tedy s cílovým spole enstvem vrbiny s olšemi (nap . v rámci
kompenza ních opat ení)
archiv. íslo: 04 029/05/1
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luk (svaz Arrhenatherion) nebo ke spole enstv m vlhkomiln jších nitrofilních zaplavovaných luk
(svaz Alopecurion).
Ve zkoumaném území byl zjišt n jediný zvlášt chrán ný rostlinný druh, uvedený
v p íloze III vyhlášky MŽP R . 395/1992 Sb., a to mandlo nízká (Amygdalus nana), vedená v
této vyhlášce v kategorii kriticky ohrožených druh . Zaznamenaní jedinci však pocházejí ze
zahradních kultur, kde se mandlo nízká asto p stuje, a proto se na n v souladu s paragrafem
49, odst. 2, zákona 114/1992 Sb. (o ochran p írody a krajiny) nevztahuje ochrana.
Na ploše se nachází státem chrán ný dub Quercus robur. N kolik dub tém stejného
stá í a významu se nachází nedaleko od n j – stromy tvo í linií, pravd podobn mohly být
doprovodem cesty. Také po stran (nad upravovaným svahem podél severního b ehu ostrova) se
nachází n kolik velmi kvalitních jedinc dubu Quercus robur a lípy Tilia cordata.
Nebyly zde nalezeny žádné druhy, které by byly vysloven vzácné, ohrožené nebo reliktní.
V území bylo zaznamenáno celkem 104 taxon cévnatých rostlin - p ehled zjišt ných druh
v zájmové lokalit je uveden v p íloze J.5.

Flóra – severní a SV b eh ostrova
Pr zkum lokality byl provád n v jarním a letním období roku 2005. Území bylo z hlediska
pr zkumu rozd leno na dv díl í plochy:
1) severní b eh Císa ského ostrova východn od mostu do Troji (p evažuje kv tena
obnažených den, chrasticových porost a vlhkomilných luk, d eviny prakticky chybí)
2) severní b eh Císa ského ostrova západn od mostu do Troji (p evažuje kv tena úvalových
lužních les spolu s kv tenou vlhkomilných luk, d evinné porosty jsou dále popsány)
D evinné porosty severního b ehu ostrova, západn od lávky, jsou p evážn samovoln
rozší ené, ve zna né mí e devastované povodní v roce 2002. Ve stromovém patru jsou nejvíce
zastoupeny topoly (k íženci Populus nigra – výsadby z padesátých let). Dále jsou zde zastoupeny
druhy dub Quercus robur, javory Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, jasan Fraxinus
excelsior, st emcha Prunus padus, b íza Betula pendula.
V ke ovém patru druhy r že šípková Rosa canina, bez erný Sambucus nigra, líska
Corylus avellana, ešetlák Rhamnus cathartica, ostružník.
V místech navazujících na plochu bývalých zahrádek a v místech doprovodu zanilých cest
jsou zbytky ovocných a nep vodních d evin – o ešák, jablo , slivo , jírovec, akát.
Víceetážové porosty se stromovým, ke ovým a bylinným patrem se nacházejí p ibližn
v polovin západní plochy blíže k lávce. Stromové patro je nepravidelné, místy se vyskytují pouze
soliterní stromy nebo skupiny strom . Ke ové patro, které se prolíná s bylinným je mimo cesty a
sekané plochy pom rn zapojené. V nižší ásti bermy podél eky je plocha tém bez porost – ty
byly odstran ny p i povodni nebo po ní.
V západní ásti, kde pata svahu z stává p ibližn beze zm n, je b eh porostlý souvislým
porostem p evážn ke ovitých vrb. ada k ovin byla p inesena vodou (bez erný, ostružiník
k ovištní, k ídlatka japonská, vrba k ehká, vrba popelavá, vrba bílá).
Relattivn nejhodnotn jší z d evin jsou v ploše navrhované úpravy bermy vzrostlé mohutné
topoly a duby a zbytek aleje jírovc .
Na ploše se nachází cca 200 ks strom , cca 17 500 m2 ke ových a stromových porost .
Na obou plochách roste rovn ž významná p ím s jednoletých a ruderálních druh , což je
stále ješt následek narušení povrchu terénu p i povodni v roce 2002. Tyto druhy p echodn
p ispívají k biodiverzit zdejších porost a v tšina z nich by samovoln vymizela b hem další
sukcese. Nebezpe né z hlediska rychlého nežádoucího ší ení m že být n kolik vyskytnuvších se
invazních druh , zejména celík kanadský (Solidago canadensis) a ješt nebezpe n jší k ídlatka
japonská (Reynoutria japonica). B hem další pé e o zkoumané území se doporu uje tyto druhy
ihned eliminovat (nap . použitím biologicky vhodného herbicidu).
Ve zkoumaném území bylo p i pr zkumu zaznamenáno celkem 133 taxon vyšších rostlin
- p ehled zjišt ných druh v zájmové lokalit je uveden v p íloze J.5 (ve zkoumaném území nebyl
zjišt n žádný zvlášt chrán ný rostlinný druh).
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Fauna
Z faunistického hlediska je lokalita významn jší než z hlediska floristického. Vyskytuje se zde
n kolik druh chrán ných živo ich – jedná se zejména o obojživelníky a plazy.
Sou asný stav lokality je neut šený, lokalita není významn spojena s p írodními územími
a také nejsou pozitivn ovlivn ny, proto nelze o ekávat v budoucnosti zlepšení ve vývoji výskytu
živo išných druh v lokalitách pr zkumu. Blíže: území se nachází v niv eky Vltavy, v území
pat ícím k hlavnímu m stu Praha, bez v tší návaznosti na p írodní komplexy, pouze sousedí
s tokem eky Vltavy (severn ) p evážn opevn nými b ehy a s okrajov upravenou ástí ostrova
(východn ). Na severním okraji Císa ského ostrova se shromaž ují v zimních m sících
p ezimující ptáci vázaní na vodní biotop a loví zde, podobn jako na p irozeném zimovišti na
ostr vcích a kmenech v toku eky (jde zejména o druhy, volavka popelavá, kormorán velký, racek
chechtavý).
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé druhy pták , plaz , obojživelník a savc , které se na lokalit
vyskytují

Druh
Obojživelníci
ropucha obecná
ropucha zelená
skokan hn dý
Plazi
ješt rka obecná
slepýš k ehký
užovka podplamatá
užovka obojková
Ptáci
bažant obec.
konipas bílý
havran polní
holub h ivná
rehek domácí
vrabec polní
vrabec domácí
konopka obecná
kos erný
p nkava obecná
sk ivan polní
sýkora mod inka
sýkora ko adra
stehlík obec.
straka obecná
strakapoud velký
strnad obec.
sojka obecná
žluna zelená
racek chechtavý
kachna divoká
poštolka obec.
vlaštovka obec.
zvonek zelený
Savci
potkan
zajíc evropský
ježek západní
hraboš polní
archiv. íslo: 04 029/05/1

Výskyt

Latinsky

Poznámka

Bufo bufo
Bufo viridis
Rana temporaria

A*
*
*

ohrožený (literatura)
ohrožený (literatura)

Lacerta agilis
Anguis fragilis
Natrix tessellata
Natrix natrix

A*
*
*
*

siln ohrožený
siln ohrožený
siln ohrožený (literatura)
ohrožený (literatura)

Phasianus colchicus
Motacilla alba
Corvus frugilegus
Columba palumbus dom.
Phoenicurus ochruros
Passer montanus
Passer domesticus
Carduelis cannabina
Turdus merula
Fringilla coelebs
Alauda arvensis
Parus caeruleus
Parus major
Carduelis carduelis
Pica pica
Dendrocops maior
Emberiza citrinella
Garrulus glandarius
Picus viridis
Larus ridibundus
Anys platyrhynchos
Falco tinnunculus
Hirundo rustica
Carduelis chloris

A
A*
A
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A
A*
A*
*
A*
A*
A*
A*
A*
*
*

Rattus norvegicus
Lepus europeus
Erinaceus europeus
Microtus arvalis

A*
*
*
*
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myš domácí
Mus musculus
A*
myšice k ovinná
Apodemus sylvaticus
*
A*
krtek obecný
Talpa europea
kuna skalní
Martes foina
*
Vysv tlivka: A – druh v lokalit zastižený (p ípadn stopy), * druh v lokalit p ítomný, ale trvaleji
nezaznamenaný

C.2.4.2 Vodní ekosystém
Sou asný vliv vypoušt ní z Ú OV lze charakterizovat porovnáváním profil nad a pod vyúst ním
odpadních vod - bu profil státní sít (Podolí, Lib ice a Zel ín) nebo speciálních profil
sledovaných správcem toku (Troja, Roztoky, a dále). Tato data dostate n charakterizují stav
jakosti vody v podélném profilu pod vyúst ním Ú OV za r zných stav (pr tok, teplota vody),
v etn referen ních dat "nad" vyúst ním.
Jakost vody ve Vltav , hodnocená podle m sí ních údaj , je za sou asného stavu v
podélném profilu pod vypoušt ním z Ú OV (v zásad až k profilu Zel ín) ovlivn na p edevším
významným zvýšením koncentrace amoniakálního dusíku (zvýšení zhruba na dvojnásobek),
celkového fosforu (zvýšení vyšší než o 50%), a významného zvýšení BSK5. Z hlediska
specifických polutant nejsou pro Vltavu známy p ípady indikující soustavné vypoušt ní p es
Ú OV - k tomu jsou k dispozici data nap . z projektu Labe, jehož sou ástí je biomonitoring
specifických polutant v sedimentech, biofilmech a biomase signálních organism v profilech
Podolí a Zel ín. Data z projektu Labe neindikují významnou zm nu t chto koncentraci v biomase
signálních druh organism v profilech Podolí a Zel ín.
Data o stavu biocenóz - druhovém složení ichtyofauny a makrozoobenthosu - vycházejí ze
srovnání údaj z profil Podolí a Zel ín a neindikují zm ny zp sobené vypoušt ním z Ú OV.
Zásadní problém ovšem spo ívá ve významném riziku toxického p sobení volného
amoniaku na ichtyofaunu v situacích, kdy se kombinují nep íznivé podmínky (nízká koncentrace
kyslíku, vysoké pH). Vysoké koncentrace amoniakálního dusíku, resp. sezónní maxima (m sí ní
hodnoty), se vyskytují ve standardních profilech pod vyúst ním Ú OV v zimních m sících, riziko
toxického p sobení je tedy zna né i ve vzorkovacích profilech, pro ostatní partie toku je ovšem
výrazn vyšší.

Sou asný stav spole enstev organism - makrozoobenthos, ichtyofauna
k dispozici jsou data o složení makrozoobenthosu a rybí obsádky v profilech Podolí a Zel ín ze
zmín ného Projektu Labe, po ízená VÚV T.G.M., a data správce toku, zahrnující sledování jakosti
vody v podélném profilu, sledování makrozoobenthosu v profilech Podolí a Zel ín, a speciální data
(kontaminace biomasy) pro profil Zel ín (bez srovnávacích hodnot). Základní jsou data o
druhovém složení makrozoobenthosu, p ípadn relativních etností nalezených skupin nebo
druh , ve srovnávací dvojici profil Podolí a Zel ín (z údaj správce povodí i z Projektu Labe). Pro
makrozoobenthos data neindikují rozdíly mezi ob ma profily - to je dáno standardní úrovní
sledování, které je posta ující pro ú el p vodních sledování, p edepsaných požadavky ro enky
Jakost vody v tocích. Pro zjišt ní skute ného složení makrozoobenthosu (statisticky významných
rozdíl nebo shody) ve velké ece to však dosta ující není. Základním faktorem, který (p i
srovnatelných metodikách vzorkování) ur uje podobnost výsledk z obou lokalit, je jejich
morfologická podobnost, s tím, že zne išt ní dané vypoušt ním z Ú OV není za sou asného
stavu faktorem kontrolujícím druhovou skladbu makrozoobenthosu. Profil Zel ín vykazuje navíc
vyšší rychlosti proud ní vody, což vede k vytvo ení spole enstva indikujícího obecn lepší jakost
vody i p i stejném zatížení (BSK5 apod.). Rovn ž složení a druhová diversita ichtyofauny není v
sou asné dob významn ovlivn na vypoušt ním z U OV, resp. rozdíly mezi profily Podolí a
Zel ín jsou dány jinými faktory - blízkost Berounky a nižší teplota vody v oblasti profilu Podolí,
struktura habitat , vyšší rychlosti proud ní v profilu Zel ín apod.
Zm ny koncentrace fytoplanktonu, stanovené jako koncentrace chlorofylu-a, nejsou p ímo
ovlivn ny vypoušt ním, protože ani koncentrace celkového fosforu nad vypoušt ním není pro
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rozvoj fytoplankton limitující. Zvýšení p ísunu minerálních živin (fosfor, dusík) vypoušt ním je
samoz ejm nežádoucí.
Kaprová voda - Vltava dolní, vymezená podle na ízení vlády . 71/2003, je standardn
hodnocena podle pln ní limit v uzáv rovém profilu Vltava – Zel ín. V hodnoceném období 20022003 tento profil spl oval p ípustné hodnoty ukazatel . Cílové hodnoty v hodnoceném období
tento profil nespl uje v parametru volný amoniak a BSK5.

Stav rybích spole enstev ve Vltav pod Prahou a jeho vývoj
Výsledky monitoringu z let 1996 - 2004 podporují skute nosti zjišt né p ed rokem 1994 pouze
áste n . Sou asný rozdíl mezi spole enstvy ryb v úsecích Vltavy nad a pod Ú OV není tak
významný jak se do roku 1994 p epokládalo. Je tedy z ejmé, že zne išt ní eky Vltavy pod
Prahou významn pokleslo a není zásadním regula ním faktorem pro vývoj spole enstva ryb. Od
roku 1996 sice po et druh , po etnost a výskyt r zných specializovaných skupin ryb mírn
p evažuje na lokalit Zel ín, ale to je zp sobeno nejen vlivem Ú OV. Význam má stále i p ítok
Berounky (možná je v tší než d íve) a svou stabilní roli hraje v tší vzdáleností Zel ína od konce
vltavské kaskády (vyšší teplota).
Zásadní zm ny ve spole enstvu za období 1996 – 2003 lze vztahovat ke dv ma asovým
rovinám: p ed a po povodních 2002, na jejichž rozhraní pravd podobn nastaly ve spole enstvu
strukturální zm ny (byl zesílen konkuren ní tlak nebo schopnost p irozené reprodukce n kterých
druh ).
Vliv funkce Ú OV na sou asný vývoj spole enstva ryb
Podle informací získaných do roku 1994, a výsledk monitoringu za období 1996 – 2004 lze
konstatovat, že složení spole enstva v pražském úseku Vltavy prošlo v posledních 15 letech
kvantitativní i kvalitativní zm nou.
Do roku 1994 byl patrný silný vliv zne išt ní Vltavy pod vyúst ním Ú OV. Vzhledem ke
specifickému charakteru toku (vliv vltavské kaskády) se zne išt ní projevovalo vyšší po etnosti
ryb v úseku Podbaba – M lník než v úseku Vrané – Troja. Vedlejší vliv zne išt ní však bylo
možné sledovat v úsecích toku s nižšími rychlostmi proud ní (nap . zátoky), kde vlivem ukládání
organických sediment docházelo k anoxiím a vytvá ení nevhodného prost edí pro život ryb.
Prokazatelná byla rovn ž vysoká úmrtnost juvenilních ryb.
Pozd jší analýzy provád né po roce 1996, které sledovaly úsp šnost p irozené
reprodukce a následný výskyt juvenilních ryb, významný vliv zne išt ní neprokázaly. Bylo sice
možné sledovat vyšší hodnoty n kterých parametr spole enstva na lokalit Zel ín, ale rozdíly lze
p isoudit odlišné geomorfologii profil a následn i jinému vlivu povodn z roku 2002. Hypotetický
vliv p ípadného zne išt ní tak byl mnohem mén významným faktorem. Podle rozbor z roku
2004 je lokalita Zel ín charakterizována ekologicky cenným spole enstvem, které je
reprezentováno reofilními druhy využívajícími jako t ecí substrát št rk a písek (nap . parma,
hrouzek, jelec jesen).
Lze tedy konstatovat, že pokud pro vyhodnocení vlivu Ú OV používáme vzorky ryb
z hlavního toku, pak pro spole enstvo není zne išt ní hlavním regula ním faktorem.
Nezodpov zenou otázkou z stává, zda zne išt ní pokleslo natolik, že není jeho vliv prokazatelný
ani v úsecích toku s nízkými rychlostmi proud ní (zátoky). Aktuální data o složení spole enstev
z tohoto prost edí však nejsou k dispozici.

C.2.5 Krajina
Zájmové území se nacházejí v hercynské biogeografické subprovincii, ipském bioregionu 1.2
(Culek et al 1996), která zahrnuje i západní ást sosiekoregionu Pražské plošiny (Míchal et
Pet í ek 1988), podle d ív jšího za len ní. Nachází se zde podle popisu pestrá teplomilná lesní a
stepní biota. Geologický podklad z velké ásti tvo í v návaznosti na proterozoické horniny –
b idlice, buližníky a spility ze severu a horniny ordoviku, prvohor – b idlice, k emence, bazalty z
jihu. Klimatické podmínky jsou teplé a suché. Pr m rné teploty jsou charakterizované hodnotami
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8-9 C° a pr m rné srážky jsou 450 - 500 mm. Území je vystaveno p evážn západnímu a
jihozápadnímu proud ní v tru. Lokality se nachází ve fytogeografickém obvodu
eské
termofytikum v okresu 9 - Dolní Povltaví, kde extrémní reliéfy skalních výchoz umožnily vznik
primárního bezlesí a tím p ežívají druhy subkontinentálního a submediteránního rozší ení.
Kv tena je xerotermní výrazn ovlivn ná í ním fenoménem údolí Vltavy. P evažuje kolinní
vegeta ní stupe . Podle geobotanické rekonstruk ní mapy SSR (Mikyška et al 1969) jsou zde
p irozenými spole enstvy luhy a olšiny. Fauna je dle popisu hercynská se západoevropským
vlivem. Objevují se zástupci st edo eské suchomilné fauny, v etn
forem atlanskomediteránského p vodu. M žou se zde také vyskytnout unikátní torza hmyzích spole enstev se
st edo eskými endemity a subendemity.
K užší zájmové lokalit výstavby lze vztáhnout jen málo z výše uvedených charakteristik,
protože místo výstavby je prakticky v urbanizované a dlouhodob využité ásti m sta –
v sou asnosti postižené navíc náplavami a devastací následkem povodní (Císa ský ostrov se
nachází v ásti bioregionu výrazné, ale v urbanizovaném území bez rozlišitelné p echodové
hranice s dalšími bioregiony).

Geomorfologické pom ry
Z hlediska stávajícího geomorfologického regionálního len ní eské republiky se zájmové území
nachází v oblasti Pražské plošiny, jejíž reliéf v oblasti denuda ních zbytk svrchnok ídových
sediment a hornin p edk ídového podkladu je charakteristický svojí geomorfologickou
jednotvárností. Výrazn jej však zpest ují jednak kvartérní zá ezy vodních tok a dále nep íliš
vysoké h bety v pruzích odolných hornin v JV-SZ sm ru.
Výchozím geomorfologickým tvarem v Pražské plošin je parovinný reliéf, p edstavující
denudací sníženou úrove st edo eské paleogenní paroviny. Nejvíce je rozší en na levém b ehu
Vltavy, kde p i zahlubováním levých vltavských p ítok byl parovinný reliéf siln roz len n (hlavn
v blízkosti Vltavy), takže dnes tvo í rozvodí t chto p ítok a místy i izolované plošiny. Povrch
parovinného reliéfu tvo í na severu a západ svrchnok ídové uloženiny, na jihu paleozoické
horniny Barrandienu.
Vý ez z mapy geomorfologických jednotek R

Hydrografickou osou Pražské plošiny je eka Vltava, vytvá ející mimo území Pražské
kotliny hluboce za íznuté údolí ve sm ru J-S. V Pražské kotlin se údolí rozši uje a je v p í ném
profilu asymetrické s p íkrými levými svahy (v tšinou pod denuda ními a strukturními plošinami) a
mírnými na pravé stran , kde jsou vyvinuty stup ovit nad sebou jednotlivé pleistocénní terasy,
které jsou nejvýznamn jším prvkem reliéfu z akumula ních tvar v Pražské plošin . Vytvá í úplný
terasový systém sedmi terasových akumulací. Vyskytují se p edevším p i pravém b ehu Vltavy,
archiv. íslo: 04 029/05/1
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rozsáhlejší akumulace na levém b ehu jsou jen v oblasti smíchovského náb eží a holešovického
meandru.
Vý ez z mapy 1 : 10 000 (Ú OV a okolí)

Lokalita areálu Ú OV - Císa ský
ostrov a její okolí
Stávající areál Ú OV se nachází
ve spodní až st ední
ásti
Císa ského ostrova. Území zde
bylo, vzhledem k rozsáhlosti
celého provozu, pom rn zásadním zp sobem upravováno, tj.
zarovnáno na úrove cca 178 až
182 m n.m. a po celém obvodu
opat eno protipovod ovými hrázemi.
Plocha východn od sou asného
areálu Ú OV – místo budoucího
rozší ení – je op t relativn plochá, niveleta povrchu je pon kud
níže – na úrovni cca 180 m n.m.

území dot ené
stavbou

Reliéf terénu p i severním b ehu
ostrova – v míst navrhovaných
terénních úprav pro zvýšení kapacity e išt Vltavy - je prom nný, niveleta se pohybuje v rozmezí
175,0 (na úrovni b žné hladiny Vltavy v západní ásti území) až po 182,30 m n.m.

C.2.6 Struktura potenciáln dot eného obyvatelstva
Zam stnanost obyvatel Prahy v jednotlivých odv tvích se od pr m rných ukazatel pro celou R
výrazn liší. V pr myslu je zam stnáno pouhých 11,6% obyvatelstva na rozdíl od celorepublikové
hodnoty, která iní 30,0%. V zem d lství a lesnictví je situace obdobná - v Praze pracuje v t chto
odv tvích pouhých 0,4% ekonomicky aktivního obyvatelstva, v R je to 4,5%. Procento
zam stnanosti ve státní správ a školství - 13,9% - odpovídá celorepublikovým ukazatel m.
Zbývající ást obyvatelstva je zam stnána ve službách, mezi nimiž dominuje obchod, opravy
motorových vozidel a spot ebního zboží a práce v oblasti nemovitostí, pronájmu stroj a p ístroj ,
služeb pro výzkum.
Míra nezam stnanosti v regionu hlavního m sta Prahy je ve srovnání s celorepublikovým
pr m rem nízká – 4,23%, u žen 4,70% u muž 3,82%.
V ková struktura obyvatelstva je od v kové struktury celé R odlišná. V nejnižší v kové
skupin 0 – 14 let je pouze 12,7 % obyvatel oproti tém 18% pro celou R; ve v ku 15 – 59 let je
71,5 % obyvatelstva oproti 65,6% v celé R, ve v ku 60 let a více 15,8 % obyvatel.

C.2.7 Struktura zástavby, kulturní památky
Struktura zástavby – lokalita Ú OV – Císa ský ostrov a nejbližší okolí
P ímo na ostrov (jeho severozápadní ásti) není krom budov a objekt pat ících k istírn
odpadních vod žádná další zástavba – ve st ední ásti ostrova se nacházela zahrádká ská
kolonie, která byla za povodní v roce 2002 zcela zdevastována, v severní partii st ední ásti
ostrova je p írod blízký zbytek b ehového porostu (charakteru fragmentu lužního lesa – navrhuje
se k za len ní do lokálního systému ekologické stability jako biocentrum). Ve východní ásti
ostrova (ve vzdálenosti 700 a více metr od hranice sou asného pozemku Ú OV) se nacházelo
cvi išt ps , za ve ejnou komunikací, vedoucí na zav šenou lávku ve sm ru k zoologické
zahrad , je dostihový areál, v etn objekt stájí a dalších doprovodných objekt .
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Na levém b ehu Vltavy (resp. plavebního kanálu) se nachází n kolik pr myslových areál .
P ímo proti areálu ÚCOV se jedná o historický areál pražské istírny odpadních vod (technická
památka) a další plochy a objekty ve vlastnictví hl. m sta Prahy (nap . skladový areál,
pronajímaný firm Gastrostella). Pr myslová zástavba se nachází i na jižní stran ulice
Papírenská a východn od areálu staré pražské istírny. V severní ásti ulice Papírenská je
v prostoru mezi touto ulicí a plavebním kanálem jeden rodinný d m .p.115 (o dvou nadzemních
podlažích – cca 130 m od hranice areálu Ú OV), dále severn pak obytné inžovní objekty
.p. 187, 186, 223 a 226 (4 nadzemní podlaží, cca 100 m od hranice areálu Ú OV,odd leny
Papírenskou ulicí a plavebním kanálem). Dále na sever se v sousedství Ú OV – na levém b ehu
plavebního kanálu – nacházejí pr myslové a administrativní areály (nap . Výzkumný ústav
vodohospodá ský TGM – cca 100 m od hranice areálu Ú OV). Soust ed ná obytná zástavba se
nachází až za t lesem trati Praha – D ín – ást m stské tvrti Bubene zvaná Podbaba
(nejbližší obytné objekty v ulicích Jedno adá, Ve Struhách a Šestidomí cca 200 m od hranice
areálu Ú OV).
Na pravém b ehu (za Vltavou) se proti areálu Ú OV nachází areál pražské zoologické
zahrady a areál Trojského zámku – nejmenší vzdálenost cca 200 m od hranice areálu Ú OV.

Kulturní památky – lokalita Ú OV – Císa ský ostrov a nejbližší okolí
Lokalita leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, jejíž hranice je vzdálená
p ibližn 1,7 km. Od ostrova cca 500 m je hranice vyhlášené památkové zóny v oblasti Buben e,
Letné a Holešovic, další památková zóna se nachází nad levým b ehem Vltavy – svah v oblasti
Baby a Podbaby (od plavebního kanálu odd lena Podbabskou výpadovkou a železni ní tratí
Praha – D ín).
V Troji (na pravém b ehu Vltavy) je vyhlášena památkovou zónou Vinice svatá Klára
s kaplí a vini ním domkem, areál zámek Troja a Osada Rybá e. Na pravém b ehu je také velké
množství kulturních a národních kulturních památek nap íklad: Záme ek Jablo ka, Vily Na
Rybárn , Panský statek, Vila Havránka, Trojský mlýn, Kaple svatého Václava v Podho í a mnoho
dalších (p evážn vilky).

mapa památkových rezervací a jejich ochranných pásem, památkových zón, kulturních památek

Na levém b ehu v katastru Bubene je také n kolik registrovaných kulturních památek:
Výstavišt , Rudolfova štola, Místodržitelský letohrádek, kostel sv. Gotharda, Císa ský mlýn, Stará
kanaliza ní istírna (v t sném sousedství) a další.
Žádná z výše uvedených památek nebude výstavbou nijak ohrožena.
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C.2.8 Celková stávající akustická situace v okolí míst potenciální výstavby
Ú OV Praha se nachází v m stské ásti Praha 6 – Bubene na Císa ském ostrov , plánované
rozší ení do sousedství sou asného areálu zasáhne na plochy Prahy 7. Zájmové území je
situováno na pravém a levém b ehu eky Vltavy. Na pravém b ehu je situován areál Zoologické
zahrady ve vzdálenosti cca 150 m od hranice areálu Ú OV. Na levém b ehu Vltavy je situována
širší ást zájmového území, kterou lze charakterizovat jako smíšenou zónu s p evahou
pr myslových objekt . Zájmové území rovn ž obsahuje chrán ný venkovní prostor sportovního
areálu TJ Sparta, které je situováno ve vzdálenosti cca 60 m od hranice navrhované NÚ OV.
Nejbližší obytné objekty jsou situovány v ul. Papírenská, a to ve vzdálenosti cca 100 m od hranice
areálu Ú OV. Zájmovým územím prochází železni ní tra ve sm ru Praha – Kralupy n. Vlt. se
zastávkou Praha – Bubene . P íjezdová komunikace k areálu Ú OV je ul. Papírenská, po které je
realizována jak obslužná doprava Ú OV, tak i ostatní automobilová doprava zejména ve sm ru
do Dejvic.
Z hlediska výpo t provedných v rámci studie vlivu na akustickou situaci (p íloha J.1
Oznámení) bylo do zájmového území v okolí stávajícího a výhledového areálu Ú OV zahrnuto
takové okolí, u kterého lze potenciáln p edpokládat možnost ovlivn ní akustické situace
v souvislosti s plánovaným zám rem (umíst ní výpo tových bod je zobrazeno v p íloze J.1).
Charakteristika výpo tových bod studie – lokalita Ú OV Praha 6, 7 – Bubene
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rodinný d m v ulici Papírenská .p.115, výška budovy 2 NP, orientace bodu 2 m p ed fasádou
objektu sm rem k hodnocenému zám ru, vzdálenost bodu cca 150 m od hranice areálu Ú OV
Obytný objekt v ulici Ve struhách .p. 1001-1013, výška budovy 4 NP, orientace bodu 2 m p ed
fasádou objektu .p. 1008 sm rem k hodnocenému zám ru, objekt je vzdálený cca 260 m od hranice
areálu Ú OV
Rodinný d m v ulici Goetheho .p. 62, výška budovy 2 NP, orientace bodu 2 m p ed fasádou objektu
sm rem k hodnocenému zám ru, objekt je vzdálený cca 420 m od hranice areálu Ú OV
Hranice areálu pražské ZOO, vzdálenost od hranice areálu Ú OV je cca 200 m
Obytný objekt v ulici Papírenská .p. 187,186, 223 a 226, výška budovy 4 NP, orientace bodu 2 m
p ed fasádou objektu .p. 226 sm rem k hodnocenému zám ru, objekt je vzdálený cca 80 m od
hranice areálu Ú OV
Na hranici pozemku obytného objektu v ul. Papírenská .p. 586, bod je vzdálen od hranice areálu
Ú OV cca 60 m
7,5 m od osy komunikace Papírenská ve výšce 3 m, orientace mikrofonu sm rem k OV, místo je
vzdáleno od hranice areálu Ú OV cca 80 m
Obytný objekt v ulici Papírenská .p.187,186, 223 a 226, výška budovy 4 NP, orientace bodu 2 m
vedle fasády objektu .p. 187 sm rem k hodnocenému zám ru, místo je vzdáleno cca
100 m od
hranice areálu Ú OV
Hranice areálu pražské ZOO, pavilon opic, vzdálenost od hranice areálu Ú OV je cca 230 m
Obytný objekt v ulici Ve struhách .p. 993, 992, 991, 990 a 989, výška budovy 4 NP, orientace bodu 2
m vedle fasády objektu .p. 990 sm rem k hodnocenému zám ru, místo je vzdáleno cca 350 m od
hranice areálu Ú OV
Hranice areálu pražské ZOO, vzdálenost od hranice areálu NÚ OV je cca 150 m
Hranice chrán ného venkovního prostoru TJ Sparta, vzdálenost od hranice Ú OV je cca 60 m

P i sou asném provozu stacionárních zdroj hluku Ú OV není v žádném výpo tovém bod (viz
p íloha J.1 Oznámení) v denní dob p ekro en limit LAeq = 50 dB. V no ní dob se hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují v pásmu nejistoty ±2 dB limitu LAeq = 40 dB. Ve
výpo tovém bod . 4 (hranice areálu ZOO) je prokazateln p ekro en no ní limit o 3,7 dB.
Stávající celková akustická situace v okolí Ú OV
den
Výpo t.
Výška
auta železnice
pr mysl celkem
bod
(m)
1
3,0
44,7
57,0
40,2
57,3
5,0
44,3
57,5
40,2
57,8
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2

3,0
32,4
58,1
36,5
58,1
*
55,2
36,5
55,3
8,0
37,8
61,7
38,8
61,7
*
58,1
38,8
58,2
3
3,0
31,3
68,2
41,7
68,2
*
64,7
41,7
64,7
5,0
32,3
67,2
41,8
67,2
*
64,3
41,8
64,3
4
3,0
17,9
42,2
43,7
46,0
*
39,1
43,7
45,0
5
3,0
56,9
44,1
42,1
57,3
24,5
41,2
42,1
44,7
8,0
56,3
46,8
42,1
57,0
30,6
43,9
42,1
46,2
6
3,0
41,0
53,2
40,8
53,7
*
50,3
40,8
50,8
7
3,0
55,0
59,1
39,7
60,6
*
56,2
39,7
56,3
8
1,5
50,6
60,1
40,6
60,6
40,9
57,2
40,6
57,4
9
3,0
18,7
42,5
39,7
44,5
23,3
39,6
39,7
42,7
10
3,0
22,5
57,4
38,9
57,5
*
54,5
38,9
54,6
8,0
25,1
59,9
39,8
59,9
*
57,0
39,8
57,1
11
3,0
14,7
40,5
41,3
44,0
*
37,7
41,3
42,9
12
3,0
16,4
46,1
45,9
49,0
*
43,1
45,9
47,7
Poznámky k tabulce:
* …………
hodnoty nebyly vypo teny pro nedostatek dat pro ul. Papírenská
auta ……….
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ovlivn ny pouze automobilovou dopravou na
komunikacích v zájmovém území (jak ve ejnou, tak obslužnou z Ú OV)
železnice …
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ovlivn ny pouze železni ní dopravou na trati Praha
– Kralupy n.Vl.
pr mysl…..
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ovlivn ny provozem stacionárních zdroj hluku
uvnit areálu Ú OV
celkem…….
akustický sou et všech uvedených zdroj hluku v území

Dominantním zdrojem hluku v okolí Ú OV je železni ní doprava na trati Praha – Kralupy n. Vlt.,
v menší mí e se podílí na celkové akustické situaci i automobilová doprava v ulici Papírenská.
Limit pro hluk ze železni ní dopravy v ochranném pásmu drah je v denní dob p ekro en ve
výpo tovém bod 3 o 8,2 dB a v no ní dob je prokazateln p ekro en limit ve výpo tovém bod
1, 3 a 8 o max. 9,7 dB. Mimo ochranné pásmo je prokazateln p ekro en limit v denní dob ve
výpo tovém bod 2 a 10 o max. 6,7 dB. V no ní dob je prokazateln p ekro en limit ve
výpo tovém bod 2 a 10 max. o 7 dB.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ovlivn né obslužnou dopravou v ulici Papírenská
se ve výpo tových bodech pohybují v rozmezí 14,7 – 56,9 dB. Nejvíce se vliv obslužné dopravy
projevuje ve výpo tovém bod . 5 – obytný objekt v ulici Papírenská .p. 226. Zde se hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují na hranici limitu LAeq = 55 dB pro hluk z dopravy
v denní dob na ve ejných komunikacích p i uvažování nejistoty výsledk výpo t ±2 dB.
Obslužná doprava se tak na celkové akustické situaci podílí pouze ve výpo tovém bod 5 v ulici
Papírenská .p.226.
Sou asný provoz stacionárních zdroj hluku Ú OV v denní dob neovliv uje celkovou
akustickou situaci v zájmovém území. V no ní dob bylo na základ výpo tu zjišt no ovlivn ní
akustické situace v zájmovém území ve všech výpo tových bodech vyjma bodu 7. Toto ovlivn ní
se nejvíce projevuje ve výpo tových bodech 4 a 11 (hranice ZOO), kde je celková akustická
situace ovlivn na pouze hlukovým pozadím velkom sta a vliv provozu Ú OV je zde markantn jší.
Dominantním zdrojem hluku je v tomto míst erpací stanice .1, která má vn budovy umíst na
šneková erpadla pro erpání vody.

archiv. íslo: 04 029/05/1

strana 88

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s.
ervenec 2005

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

ÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIV ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
______________________________________________________________________________

D.I

Charakteristika p edpokláných vliv zám ru a hodnocení jejich
velikosti a významnosti

V následujících podkapitolách D.I.1 až D.I.9 jsou hodnoceny vlivy zám ru na jednotlivé složky
životního prost edí a porovnávány v horizontu roku 2010 (termín p edpokládaného plného provozu
rekonstruované Ú OV) s vlivy, které by p sobilo zachování sou asného stavu uspo ádání a
technického vybavení úst ední istírny odpadních vod (tzv. pseudo-nulová varianta).

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv
D.I.1.1 Zdravotní vlivy realizace zám ru
Pro vymezení potenciálních vliv investice celkov rekonstruované istírny odpadních vod Praha
na Císa ském ostrov je nutno definovat potenciáln dot enou populaci.
Vymezení populace, na níž se potenciáln projeví hlavní podíl vliv projektované investice.
V obou posuzovaných variantách (pseudo-nulová a návrhová) je bezprost ední okolí lokality
Císa ský ostrov bez trvale osídlených ploch. Nejbližší obydlená zástavba se nalézá ve vzdálenosti
cca 120 m od (stávajícího) areálu Ú OV na Císa ském ostrov . Charakter okolí, které má tvar
sev eného meandrujícího údolí, umož uje postup n kterých škodlivin p evážn podél toku Vltavy.
Okolí areálu Ú OV je charakteristické pr myslovou zónou, komunikacemi podél Vltavy (levý b eh)
a areálem ZOO Praha (pravý b eh Vltavy). Potenciáln dot ení obyvatelé se vyskytují p evážn
jako p echodní návšt vníci areálu ZOO, Botanické zahrady nebo parku Stromovka. Dopravní vlivy
odlišitelné od ostatní komunální dopravy v hlavním m st zasahují do vzdálenosti maximáln
stovek metr od areálu Ú OV, poté jsou pohlceny celkovou dopravní zát ží m sta Prahy.
Vzhledem ke komplikované situaci, která by kvantitativn zohlednila exponovanou populaci
v jednotlivých sm rech a vzdálenostech od areálu Ú OV Praha a zárove postihla rozdílné a
navzájem nesoum itelné pom ry, pokud jde o exponovanou populaci, p i rozdílné hustot trvale
bydlících obyvatel a frekvenci p echodných krátkodob se vyskytujících osob, bylo nutno p ijmout
jako základní vstupní hodnocení expozice populace screeningový p ístup, postavený na principu
p edb žné opatrnosti. Pro celou vyšet ovanou plochu v okolí "Ú OV Praha - Trója" byla vybrána
„riziková“ referen ní oblast s nejvyšší imisní zát ží hodnocené škodliviny a tato koncentrace byla
vztažena jako maximální expozi ní koncentrace škodliviny pro celou okolní dot enou populaci.
Pokud tento p ístup nep edstavuje zdravotní riziko pro takto exponovanou populaci, je možné
záv r o p ípustnosti této expozi ní koncentrace rozší it pro danou škodlivinu na celou
vyšet ovanou oblast a neprovád t bližší šet ení. Základ hodnocení zdravotního rizika je proto
postaven na odhadu individuálního rizika, pro p evod na riziko popula ní je dot ená oblast díky její
komplikovanosti a r znorodosti nemožná.
Oblasti vliv na ve ejné zdraví je možno roz lenit do t í skupin
• Škodliviny fyzikální – p edevším hlu nost - které p sobí obvykle celot lov a psychicky
• Škodliviny chemické, emitované do atmosféry. Jako potenciální expozi ní cesta je
uvažována inhalace
• Emise pachových látek, které sice p sobí na ichové podn ty jako chemická agens, ale
jejich p sobení obvykle nepoškozuje zdravotní stav, ale p sobí psychicky jako faktor
narušující pocit pohody a obt žující obyvatele

Akustická situace (hlu nost zp sobená provozem Ú OV a obslužnou dopravou)
Hlu nost v okolí areálu Ú OV Praha v centru m sta Prahy je tvo ena stávající komunální
dopravou jako dominantním zdrojem hluku. P ísp vek dopravy v souvislosti s provozem Ú OV
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Praha zanedbatelný. Oproti sou asnému stavu dojde po realizaci investi ního zám ru p estavby
ke snížení technologického hluku, realizací investi ního zám ru nebude technologie Ú OV Praha
dominantním zdrojem hluku a o ekávaný vliv je p ínosný, projeví se b hem celého dne (ve dne i
v no ní dob ).
V okolí lokality Císa ský ostrov již sou asná hluková zát ž zp sobuje ve venkovním
prost edí zhoršení možnosti komunikace e í a pocity obt žování hlukem. Prakticky v celé oblasti
jsou spln ny podmínky pro snížení kvality spánku. Dopravní hlu nost v no ním období p esahuje
60 dB a p edstavuje riziko zvýšení výskytu civiliza ních chorob až o 7% oproti obdobným
lokalitám s nízkou zát ží dopravním hlukem v no ní dob . Podle doporu ených hodnot WHO je
možno již v sou asné dob o ekávat projevy st ední a vysoké rozmrzelosti obyvatel, poškození
sluchového aparátu však nehrozí. P edpoklad výhledového stavu (investi ní zám r) znamená
snížení hlukové zát že ze stacionárních zdroj v bezprost edním okolí areálu Ú OV ve srovnání
se sou asným stavem i stavem pseudo-sou asným (varianta pseudo-nulová). Dopravní hluk
související s provozem Ú OV Praha - Trója se neprokazateln zvýší (v obou porovnávaných
variantách), obslužná doprava však bude provozována pouze v denní dob . Celkový vliv
investi ního zám ru na hlu nost této lokality bude pozitivní.

Imise chemických škodlivin v ovzduší
I p i zohledn ní stávající relativn vysoké zát že atmosféry v zájmovém území nep edstavují
chemické imise pro v tšinu škodlivin riziko ohrožení ve ejného zdraví. Hodnoty HI, související
s provozem obou variant – pseudonulové i realiza ní - jsou v referen ních bodech p edstavujících
maximální potenciální expozici obyvatel vždy o n kolik ád nižší než 1, p ísp vek Ú OV Praha
tedy nebude dominantním zdrojem imisí škodlivin a jeho zdravotní vliv bude zanedbatelný.
Nejvyšší potenciální hodnota ILCR vlivem dopravního provozu Ú OV Praha budou
v oblasti spole ensky p ijatelného rizika rakoviny, event. o n kolik ád nižší (op t shodné pro ob
porovnávané varianty).
Záv ry o nepatrném zdravotním riziku chemických imisí byly ov eny porovnání záv r na
základ národní legislativy, databází WHO a US EPA.
Na základ epidemiologických závislostí mezi výskytem škodlivin v ovzduší a výskytu
symptom poškození zdravotního stavu je možno konstatovat, že vlivem realizace zám ru se
nezm ní relativní riziko výskytu uvažovaných symptom .
Pachová zát ž prost edí
V souvislosti s realizací investi ního zám ru dojde k úplné likvidaci zdroj pachových látek (v
d sledku izolace problematických technologických ástí od vn jšího prost edí a išt ní
odcházející vzdušniny). V sou asné dob (ale i v p ípad pseudo-nulové varianty) je, na základ
modelových výpo t rozptylu pachových látek, dosah postižitelného obt žujícího pachu 180 m od
hranic areálu Ú OV, p i podrobn jším zohledn ní dalších zdroj pachové zát že v hodnocené
lokalit je možno p edpokládat i ovlivn ní vzdálen jších oblastí.
Z hlediska komplexního posouzení vliv obou porovnávaných variant na ve ejné zdraví lze
(v souladu se záv ry specializované studie – p íloha J.3 tohoto Oznámení) konstatovat, že je
možno o ekávávat p evahu pozitivních vliv a celospole enského p ínosu realizace investi ní
akce (zám ru). Naopak v p ípad konzervace sou asného stavu se v budoucnosti (pseudo-nulová
varianta) negativní zdravotní vlivy na obyvatelstvo proti sou asnému stavu dále prohloubí.

D.I.1.2 Vlivy na psychickou pohodu
Výstavba NÚ OV
Výstavba bude realizována v blízkosti sídel (Bubene - Podbaba). Vzhledem k rozsahu staveb lze
o ekávat, že stavební ruch, prašnost a další vlivy staveb budou negativn p sobit na
obyvatelstvo. Stavby budou narušovat pohodu do asn , n kolik let (cca 4 roky v p ípad etapové
p estavby Ú OV na Císa ském ostrov p i zachování jejího provozu). Lze o ekávat také zvýšení
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dopravní zát že na p ilehlých komunikacích v souvislosti se stavbou. Vliv dopravy bude
minimalizován sm rováním odvozu vyt žených zemin a hornin a navážení rozhodujících objem
stavebních hmot po vodní cest , bez zatížení ve ejných komunikací. Hlu né stavební práce musí
být omezeny pouze na denní hodiny - tj. na období mezi 6 a 22 hodinou. Doba p estavby Ú OV
na Císa ském ostrov však bude z hlediska vlivu na okolní prost edí (hluk, prašnost) rozdíln
náro ná v jednotlivých etapách – rozhodující z hlediska vlivu na okolí bude 2. etapa, kdy budou
provád ny rozhodující objemy zemních a stavebních prací (tato etapa bude v úhrnu provád na
cca 2,5 roku – což lze považovat za st edn dlouhou dobu výstavby; výhodou je, že 2. etapa bude
realizována v území relativn vzdáleném od obytné zástavby, p evážn v centrální ásti ostrova).
Podrobn ji k této tématice také v kapitolách B.II.4 (nároky na dopravní infrastrukturu p i
výstavb ), B.III.1 (výstupy do ovzduší p i výstavb ), B.III.4 (hluk v dob výstavby) Oznámení.

V dob po zprovozn ní NÚ OV
Pachová charakteristika lokality je významnou sou ástí subjektivního posouzení místa a
spolupodílí se na vytvá ení subjektivního vztahu jedince k objekt m, které se na lokalit vyskytují i
k samotné lokalit . Pachové emise Ú OV Praha v sou asné dob ovliv ují okolí Císa ského
ostrova. Odstran ní pachové zát že v p ípad realizace zám ru v relativn širokém okolí istírny
tak bude rozhodujícím p ínosem z hlediska psychické pohody obyvatel a atraktivity území
(p edevším ve ejn navšt vovaných míst, jako je nap . botanická a zoologická zahrada, park
Stromovka, ale i vlastní Císa ský ostrov).
Akustická situace - psychické ovlivn ní lokality v d sledku zm ny hlu nosti je o ekáváno
v pozitivní oblasti. Jak je uvedeno v posouzení zdravotních rizik, v okolí Císa ského ostrova je
napln na situace, kdy je možno o ekávat projevy nespokojenosti a rozmrzelosti dot ených
obyvatel. Snížením no ní úrovn hlu nosti ze stacionárních zdroj v d sledku realizace zám ru
poklesne expozice trvale bydlících obyvatel hlu ností a je možno o ekávat i snížení psychické
zát že exponovaných obyvatel.
Dopravní zát ž v souvislosti s dopravní obsluhou provozu neznateln
varianty pseudonulové).

vzroste (to se ale týká i

Vliv na estetické vnímání staveb – je obtížné v této fázi p ípravy projektu jednozna n
zhodnotit. Jedná se navíc o velmi subjektivn hodnocený aspekt.
Navržené urbanistické ešení nového areálu (N OV) je možno hodnotit jako p ehledné,
logické a p edevším kompaktní, což umož uje optimální využití a minimální zábor území (bývalé
zahrádká ské kolonie).
Celkov však lze, p es veškerá navržená i dále doporu ovaná minimaliza ní opat ení
p edpokládat, že navrhovaná varianta ešení intenzifikace Ú OV Praha (p edevším rozší ení
stávajícího areálu Ú OV do centrální ásti ostrova a nezbytná b ehová úprava) bude vnímána
(alespo bezprost edn po dokon ení výstavby) jako rozsáhlý pr myslový areál, p edstavující
ur itý, spíše negativní, zásah do stávajícího krajinného rázu území.
Doporu uje se proto dále v novat zvýšenou pozornost detailnímu architektonickému
návrhu, zvážit i jiné než navržené materiálové, barevné a tvarové ešení (barevnost by m la být
navržena velmi st ídm – nap . ve sv tle šedomodrých odstínech, doporu uje se použití
nereflexních materiál - p edevším na rozm rných plochách sko epinového zast ešení objekt ).
Poloha ostrova ve vztahu k okolí (pohledov exponované území z návrší Bohnic, Baby a Troji i
„spodní“ horizont pohledu ze dna Trojské kotliny, Stromovky a Podbaby) vyžaduje takový koncept
ešení, který by minimalizoval zábor zelených ploch a naopak stromovou a ke ovou kulisu
podporoval a opticky potla oval velikost nadzemních objekt . Dále se doporu uje - za ú elem
p íznivého vnímání budoucího areálu Ú OV Praha jako celku - sjednotit architektonickou
koncepci nového areálu a stávajících objekt Ú OV, v etn úpravy stávajících objekt kalového
hospodá ství.
Hodnocení vlivu na krajinný ráz je uvedeno též v kapitole D.I.9. Další nám ty pro minimalizaci
vlivu na krajinný ráz jsou uvedeny v kapitole D.IV. 3 Oznámení.
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D.I.1.3 Sociáln -ekonomické vlivy
P i výstavb (celkové p estavb Ú OV Praha) bude vytvo ena pracovní p íležitost pro cca
200 zam stnanc stavebních a dalších dodavatelských firem a to na období cca 60 m síc .
Samoz ejm pot ebný po et pracovník p i výstavb bude v jejím pr b hu prom nný – nejv tší
nároky na po et pracovních sil budou v období realizace nejnáro n jších etap výstavby – tj. 2. a
áste n i 3. etapy (nejv tší objemy výkopových a stavebních prací). P edpokládá se, že
p evážná ást pracovních míst bude pokryta pracovní silou z Pražského regionu, p ípadn
st edo eského kraje.
V období budoucího provozu bude oproti sou asnému stavu vytvo eno cca 10 nových
pracovních míst. Vliv na zam stnanost bude tedy celkov nevýznamný.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
D.I.2.1 Vlivy na ovzduší – emisní a imisní zát ž plyny a prachem
Vlivy na ovzduší jsou vyhodnoceny v rozptylové studii (p íloha J.2), která je zpracována podle
zákona . 186/2004 Sb. o ochran ovzduší a o zm n n kterých dalších zákon (zákon o ochran
ovzduší).
Vyhodnocení vliv na ovzduší posuzovaného zám ru bylo provedeno s využitím metodiky
SYMOS 97/2003. Výpo et z hlediska rozptylu škodlivin byl proveden pro následující škodliviny:
- PM10, NOx, NO2, CO a benzen z hlediska liniových a plošných zdroj , souvisejících s
dopravou
- PM10, SO2, NOx, NO2, CO a organické látky vyjád ené jako Σ C ve vztahu ke stacionárním
zdroj m zne išt ní ovzduší
Výpo et p ísp vk k imisní zát ži byl ešen z hlediska:
- provozu všech stacionárních zdroj a dopravy v roce 2010 – tímto výpo tem jsou
dokladovány teoretické p ísp vky celého posuzovaného zám ru k imisní zát ži území
- samotného provozu nového zdroje MG5´ (viz kapitola B.III.1) – bilance emisí z tohoto
zdroje v podstat vyhodnocují absolutní p ísp vky k imisní zát ži v roce 2010, protože
ostatní uvažované zdroje jsou z hlediska svých emisí již zahrnuty v m eném imisním
pozadí – vyhodnocení p ísp vk k imisní zát ži z tohoto zdroje tak p edstavuje absolutní
nár st p ísp vk k imisní zát ži oproti sou asnému stavu, který lze zohlednit p i hodnocení
zdravotních rizik p edkládaného zám ru
Výpo et p ísp vk k imisní zát ži byl proveden v následujících výpo tových sítích:
- základní výpo tová sí s krokem výpo tu 500 metr , která p edstavuje celkem 5041
výpo tových bod
- výpo tová sí s krokem 100 metr , která p edstavuje 861 výpo tových bod (detail pro
lokalitu Císa ský ostrov), výpo tové body 7001-7861
Výpo et byl dále rozší en o 177 výpo tových bod , charakterizujících významné body
ochrany obyvatelstva (5501 – 5677), 76 bod charakterizujících významné body ochrany
ekosystém (bez ohledu na p ílohu .10 NV . 350/2002 Sb.) – body 6001 – 6076.
Výsledky výpo t jsou sumarizovány podrobn ji v rozptylové studii (p íloha J.2), která je sou ástí
p edkládaného oznámení, a to pro následující situace:
- Vyhodnocení p ísp vk NOx k imisní zát ži zájmového území
Vzhledem k charakteru zám ru bylo vyhodnocení provedeno i pro oxidy dusíku, a to i p es
skute nost, že v zájmovém území nejsou p ítomny lokality z hlediska ochrany ekosystém
v dikci p íslušného NV. P ísp vky jsou vztaženy k v úvodu rozptylové studie popsaným bod m
ve vztahu k ochran p írodních ástí území ve zvolené výpo tové oblasti.
Pro oxidy dusíku je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro ro ní aritmetický
pr m r ve vztahu k ochran ekosystém hodnotou 30 µg.m-3.
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Pro zájmové území se dle stanic AIM pohybuje pozadí ro ních m ených koncentrací v rozp tí
50 až 60 µg.m-3.
P ísp vky všech zdroj Ú OV se pohybují pro vybrané body ochrany p írody maximáln do
0,34 µg.m-3, v detailu výpo tové sít potom do 1,39 µg.m-3.
P ísp vek samotného zdroje MG5´ se v detailu výpo tové sít pohybuje do 0,20 µg.m-3.
Vzhledem k tomu, že s výjimkou zdroje MG5´ jsou ostatní zdroje provozovány a tudíž by m ly
být zahrnuty v m eném i po ítaném pozadí, nejsou uvedené p ísp vky k imisní zát ži
významné, absolutní p ísp vek k imisní zát ži p edstavovaný 0,20 µg.m-3 lze ozna it za
nevýznamný a neproblematický.
- Vyhodnocení p ísp vk NO2 k imisní zát ži zájmového území
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro ro ní aritmetický pr m r ve
vztahu k ochran zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému pr m ru.
Nejbližší stanice AIM ( . 776, 777, 779 a 780) signalizují pozadí z hlediska ro ních pr m rných
koncentrací v rozp tí 30 až 40 µg.m-3, z hlediska hodinového aritmetického pr m ru kolem
200 µg.m-3, model ATEM udává maximální hodnotu ro ního aritmetického pr m ru v území až
do hodnoty 60 µg.m-3.
V rámci provozu Ú OV se ve vztahu k ochran obyvatelstva pohybují z hlediska ro ního
aritmetického pr m ru p ísp vky všech hodnocených zdroj k imisní zát ži do 0,1 µg.m-3,
z hlediska hodinového aritmetického pr m ru do 7,37 µg.m-3, v detailu výpo tové sít potom
z hlediska ro ního aritmetického pr m ru do 0,16 µg.m-3, ve vztahu k hodinovému
aritmetickému pr m ru do 11,67 µg.m-3.
P ísp vek samotného zdroje MG5´ se v detailu výpo tové sít pohybuje ve vztahu k ro nímu
aritmetickému pr m ru do 0,024 µg.m-3, ve vztahu k hodinovému aritmetickému pr m ru do
1,02 µg.m-3. Provozované zdroje (s výjimkou zdroje MG5´) již ovliv ují stávající imisní situaci
v zájmovém území, absolutní p ísp vky související se zdrojem MG5´ nelze ozna it za
koncentrace, výrazn ji m nící imisní situaci v zájmovém území.
- Vyhodnocení p ísp vk suspendovaných ástic PM10 k imisní zát ži zájmového území
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ro ního
aritmetického pr m ru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmet. pr m r potom 50 µg.m-3,
p i emž jako indikativní hodnota pro II. etapu z hlediska stanovení imisních limit po roce 2005
je udávána pro imisní limit z hlediska ro ního aritmetického pr m ru hodnota 20µg.m-3 (s mezí
tolerance 10 µg.m-3 snižující se na nulu do roku 2010), pro 24 hodinový aritmetický pr m r
potom op t hodnota 50 µg.m-3 (avšak s možností p ekro ení této koncentrace 7 krát za
kalendá ní rok na rozdíl od stávající možnosti p ekro ení této limitní koncentrace 35 krát za
rok).
Na základ výsledk m ení stanic AIM ( . 776, 777, 779 a 780) lze pro zájmové území
odhadnout pozadí imisní zát že pro detail výpo tové oblasti z hlediska ro ní pr m rné
koncentrace do 45 µg.m-3, z hlediska 24 hodinového aritmetického pr m ru do 75 µg.m-3.
Posuzované zdroje p ispívají ve vztahu k ro nímu aritmetickému pr m ru v bodech ve vztahu
k ochran obyvatelstva p ísp vky do 0,002 µg.m-3, z hlediska p ísp vk k 24 hodinovému
aritmetickému pr m ru do 0,5 µg.m-3, v detailu výpo tové sít do 0,002 µg.m-3 ve vztahu
k ro nímu aritmetického pr m ru, z hlediska p ísp vk k 24 hodinovému aritmetickému
pr m ru do 1,31 µg.m-3.
P ísp vek samotného zdroje MG5´ se v detailu výpo tové sít pohybuje ve vztahu k ro nímu
aritmetickému pr m ru do 0,000018 µg.m-3, ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému
pr m ru do 0,000241 µg.m-3. Uvedené absolutní p ísp vky lze považovat i p es pom rn
vysoké pozadí v zájmovém území za zcela nevýznamné.
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- Vyhodnocení p ísp vk SO2 k imisní zát ži zájmového území
Pro oxid si i itý je stávající legislativou stanovena ve vztahu k ochran zdraví lidí hodnota
imisního limitu 50 µg.m-3 ve vztahu k ro nímu aritmetickému pr m ru, 125 µg.m-3 ve vztahu k
24 hodinovému aritmetickému pr m ru a 350 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému
pr m ru.
Na základ výsledk m ení stanic AIM ( . 776, 777, 779 a 780) lze pro zájmové území
odhadnout pozadí imisní zát že pro detail výpo tové oblasti lokality z hlediska ro ní pr m rné
koncentrace do 10 µg.m-3, z hlediska 24 hodinového aritmetického pr m ru do 50 µg.m-3,
z hlediska hodinového aritmetického pr m ru do 80 µg.m-3.
Posuzované zdroje p ispívají ve vztahu k ro nímu aritmetickému pr m ru v bodech ve vztahu
k ochran obyvatelstva p ísp vky do 0,014 µg.m-3, z hlediska p ísp vk k 24 hodinovému
aritmetickému pr m ru do 2,69 µg.m-3, z hlediska p ísp vk k hodinovému aritmetickému
pr m ru do 3,11 µg.m-3, v detailu výpo tové sít do 0,05 µg.m-3 ve vztahu k ro nímu
aritmetického pr m ru, z hlediska p ísp vk k 24 hodinovému aritmetickému pr m ru do
6,98 µg.m-3, z hlediska p ísp vk k hodinovému aritmetickému pr m ru do 8,05 µg.m-3.
P ísp vek samotného zdroje MG5´ se v detailu výpo tové sít pohybuje ve vztahu k ro nímu
aritmetickému pr m ru koncentrací do 0,000283 µg.m-3, ve vztahu k 24 hodinovému
aritmetickému pr m ru do 0,007 µg.m-3 a ve vztahu k hodinovému aritmetickému pr m ru do
0,008 µg.m-3 což lze ozna it za zcela neproblematickou zm nu v imisní zát ži území touto
škodlivinou.
- Vyhodnocení p ísp vk CO k imisní zát ži zájmového území
Pro uvedenou škodlivinu je stanoven imisní limit jako maximální denní osmihodinový klouzavý
pr m r hodnotou 10 000 µg.m-3.
S výjimkou stanice AIM 437 ostatní stanice AIM v blízkém okolí nesignalizují p ekra ování
imisního limitu v žádné z ešených výpo tových oblastí.
Posuzované zdroje ve vztahu k osmihodinovému klouzavému pr m ru dosahují v bodech
ochrany obyvatelstva p ísp vky do 49,68 µg.m-3, v detailu výpo tové oblasti jsou dosahovány
p ísp vky do 111,06 µg.m-3.
Samotný p ísp vek zdroje MG5´ v detailu výpo tové sít dosahuje maximáln 20,58 µg.m-3,
což s ohledem na pozadí a imisní limit lze ozna it za nevýznamný p ísp vek k imisní zát ži.
- Vyhodnocení p ísp vk organických látek vyjád ených jako suma C
Ve vztahu k ro nímu aritmetickému pr m ru se p ísp vek organických látek, vyjád ených jako
suma C, pohybuje do 0,05 µg.m-3, z hlediska p ísp vk k hodinovému aritmetickému pr m ru
nejvyšší p ísp vek ve výpo tové oblasti nep esáhne 4,4 µg.m-3.
P ísp vek samotného zdroje MG5´ se ve vztahu k ro nímu aritmetickému pr m ru pohybuje do
0,01 µg.m-3, z hlediska p ísp vk k hodinovému aritmetickému pr m ru nejvyšší p ísp vek ve
výpo tové oblasti nep esáhne 0,49 µg.m-3. Uvedené p ísp vky lze ve vztahu ke zm nám
v imisní zát ži ozna it za neproblematické.
- Vyhodnocení p ísp vk benzenu
Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ro ního aritmetického pr m ru 5 µg.m-3.
Nejbližší m ící stanice AIM pro oba detaily výpo tových oblastí nesignalizují p ekra ování
imisního limitu, model ATEM stanovuje pozadí ro ního aritmetického pr m ru do 6 µg.m-3.
Z hlediska posuzovaných variant nep edstavují p ísp vky z dopravy k imisní zát ži
koncentrace, které by se mohly výrazn ji projevit na zm nách imisní zát že v zájmovém
území.
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Celkové shrnutí výsledk rozptylové studie a zhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší
Posuzovaný zám r je situován v území s pom rn vysokou imisní zát ží podle dostupných údaj
o pozadí. Posuzovaný zám r z hlediska zdroj Ú OV p edstavuje v tšinov již provozované
zdroje, které jsou zahrnuty v údajích o imisním pozadí zájmového území.
Z hlediska absolutních nových p ísp vk k imisní zát ži reprezentovaných zdrojem MG5´
nevytvá ejí vypo tené p ísp vky p edpoklad výrazn jší zm ny v imisní zát ži zájmového území a
z toho pohledu lze tedy i celkový provoz Ú OV predikovaný pro stav roku 2010 ozna it za
akceptovatelný. Uvedené shrnutí se týká se obou porovnávaných variant – návrhové i pseudonulové (v rodukovaných emisních chemických látek do ovzduší se neliší).

D.I.2.2 Vlivy na ovzduší – emisní a imisní zát ž pachem
Z hlediska zdroj emitujících pach lze konstatovat, že:
pro variantu pseudonulovou (hypotetický stav v roce 2010 bez provedení p estavby a
rozší ení Ú OV Praha) bude stávající nevyhovující pachová zát ž okolí Ú OV (viz kapitola
i.3.2 a p íloha J.6) ješt mírn navýšena v souvislosti s nutným posílením kalového
hospodá ství a p ír stkem látkového zatížení istírny
pro variantu návrhovou (se zakrytím rozhodujících provoz emitujících pachy – viz kapitola
B.I.6) budou zdroje pachu prakticky zcela odstran ny tak, že všechny provozy pracující se
surovou odpadní vodou, kaly a shrabky budou odv trány; vodní linka bude zast ešena,
vzdušnina z objekt
erpacích stanic surových odpadních vod, hrubého p ed išt ní,
sedimentace a aktiva ních nádrží bude p ed vypoušt ním do ovzduší išt na
Z hlediska zdroj emitující pach lze konstatovat, že nevhodn jší je varianta návrhová, naopak
varianta stávajícího uspo ádání (a tedy i pseudo-nulová varianta) je jednozna n nevyhovující.

D.I.2.3 Vlivy na klima
P estavba a rozší ení Ú OV na Císa ském ostrov - jedná se o nepodstatnou zám nu tepelných
zdroj ve stejné lokalit . Výstupy tepla do atmosféry, a to tepla obsaženého ve spalinách a
v odpadních vodách se prakticky nezm ní, nedojde tedy k ovlivn ní mikroklimatu v dané lokalit .
Vliv na mikroklima bude zcela zanedbatelný.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci
V rámci zpracování specializované hlukové studie (p íloha J.1) byla posouzena stávající (resp.
pseudo-stávající) akustická situace v okolí Ú OV Praha. Výsledky tohoto posouzení jsou uvedeny
v kapitole C.2.8 tohoto Oznámení. Návrhový stav se od stávajícího liší jak rozmíst ním
stacionárních zdroj hluku, tak jejich akustickými parametry – viz text kapitoly B.III.4 a p íloha J.1.
V d sledku t chto zm n dojde i k ovlivn ní akustické situace ve vlastním areálu Ú OV i jeho okolí
(zástavba a chrán né venkovní prostory).
Vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v okolí p estav né a rozší ené Ú OV na
Císa ském ostrov jsou uvedeny v níže uvedené tabulce:
Budoucí celková akustická situace v okolí Ú OV po p estavb a rozší ení (hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v dB)

Výpo t. bod

Výška (m)

1

3
5
3
8

2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5
7
3
3
13
3
3
3
3
3
8
3
3
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31,3
32,3
17,9
56,9
56,3
41,0
55,0
50,5
18,7
22,5
25,1
9,9
16,1

26,1
26,8
37,0
36,9
37,7
34,9
37,3
32,5
37,9
19,5
22,6
36,5
29,5

-15,6
-15,0
-6,7
-5,2
-4,4
-5,9
-2,4
-8,1
-1,8
-19,4
-17,2
-4,8
-16,4

Poznámka: zm na oproti (pseudo)stávající Ú OV se týká pouze porovnání provozu stacionárních zdroj
hluku, po ty vozidel obslužné dopravy pro stav návrhový a stav bez provedení p estavby a rozší ení
Ú OV jsou pro posuzované období – tj. rok 2010 - shodné.

- Výhledová akustická situace ovlivn ná dopravní obsluhou
Ve výpo tových bodech v chrán ném zájmovém území se hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A z obslužné dopravy ve výhledu po rekonstrukci Ú OV a výstavb
NÚ OV na Císa ském ostrov pohybují v rozmezí 14,7 – 56,9 dB. Ve všech výpo tových
bodech v chrán ném zájmovém území bude s rezervou spln n limit z dopravy LAeq = 55 dB
pro denní období, vyjma výpo tového bodu . 5, kde se ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A z obslužné dopravy pohybují v pásmu nejistoty ± 2 dB stanoveného limitu. Oproti
pseudo-stávající akustické situaci v roce 2010 nedojde (vzhledem k p edpokládaným
intenzitám obslužné dopravy) ve výpo tových bodech p i návrhovém stavu k žádné zm n .
- Výhledová akustická situace ovlivn ná provozem stacionárních zdroj
hluku
v rekonstruované a rozší ené Ú OV Praha
P i provozu uvažovaných stacionárních zdroj hluku Ú OV (kapitola B.III.4) nebude
v žádném výpo tovém bod v denní ani no ní dob p ekro en limit LAeq = 50/40 dB (viz
tabulka).
Vzhledem k tomu, že dojde ve výhledu k odstran ní dominantního zdroje hluku –
erpací stanice .1 z p vodního umíst ní ve venkovním prostoru vn budovy do zakryté
nové budovy erpací stanice, dojde k výraznému snížení ekvivalentních hladin akustického
tlaku A ve výpo tových bodech v zájmovém území. Nejvýrazn ji se tato zm na projeví ve
výpo tových bodech 3, 10 a 12.
Ve výpo tových bodech 4 a 11 (hranice ZOO), kde se nejvíce projevuje vliv provozu
OV ve stávající situaci v no ní dob , dojde ve výhledu ke snížení akustické energie
v pr m ru o cca 5,8 dB. Nejmén se zm na akustické energie projeví ve výpo tovém bod
. 9, kde se jedná o zm nu náležející do intervalu ±2 dB, což je zm na akustické energie,
kterou nelze vzhledem k p esnosti m ení jednozna n identifikovat.

Shrnutí - vlivy na hlukovou situaci, porovnání variant
Výpo ty v akustické studii (p íloha J.1) zachycují pseudo-stávající akustickou situaci v okolí
Ú OV: u stacionárních zdroj hluku se v roce 2010 nep edpokládají zásadní zm ny proti
sou asnosti - pokud by p estavba nebyla realizována, u mobilních zdroj hluku dojde k mírnému
navýšení - dopravní obsluha by v každém p ípad vzrostla proti sou asnosti (vyšší nároky na
suroviny a odvoz odpadu). Dominantním zdrojem hluku v okolí Ú OV je železni ní doprava na
trati Praha – Kralupy n. Vl., v menší mí e se podílí na celkové akustické situaci i automobilová
doprava na ulici Papírenská a Podbabská.
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Tato pseudo-stávající situace byla porovnána s návrhovým stavem po rekonstrukci a rozší ení
Ú OV (charakterizovaným hlukovými emisemi ze stacionárních zdroj a dopravy – viz kapitola
B.III.4 a vypo teným pravd podobným výhledovým stavem akustické situace v zájmovém území
v okolí nového areálu Ú OV na Císa ském ostrov ). Na základ provedených výpo t lze
konstatovat že:
Pseudo-stávající akustická situace v okolí
Ú OV
P i sou asném provozu stacionárních zdroj
hluku Ú OV by nebyl v žádném výpo tovém
bod v denní dob p ekro en limit LAeq = 50 dB.
V no ní dob by se hodnoty ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A pohybovaly
v pásmu nejistoty ±2 dB limitu LAeq = 40 dB. Ve
výpo tovém bod . 4 (hranice areálu ZOO) je
prokazateln p ekro en no ní limit o 3,7 dB v tomto výpo tovém bod se nejvíce projevuje
vliv provozu zdroj hluku uvnit Ú OV.
Dominantním zdrojem hluku je v tomto míst
erpací stanice . 1, která má vn budovy
umíst na šneková erpadla pro erpání vody.

Obslužná doprava Ú OV se na celkové
akustické situaci podílí pouze ve výpo tovém
bod . 5 v ul. Papírenská .p. 226, kde
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
v denní dob dosahují hodnoty 56,9 dB,
pohybují se tedy na hranici hygienického
limitu LAeq = 55 dB p i uvažování nejistoty
± 2 dB.

Výhledová akustická situace v okolí rekonstruované a rozší ené NÚ OV na Císa ském ostrov
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
z provozu stacionárních zdroj hluku Ú OV a
NÚ OV budou s rezervou spl ovat hygienické
limity pro denní a no ní období LAeq = 50/40 dB ve
všech výpo tových bodech.
Oproti sou asnému provozu dojde k výraznému
snížení ekvivalentních hladin akustického tlaku A
v tém všech výpo tových bodech v zájmovém
území. Je to zp sobeno podstatnou zm nou
v dispozi ním ešení umíst ní zdroj hluku a
technologie v p vodním areálu Ú OV. Dominantní
zdroj hluku – erpací šneková erpadla erpací
stanice .1 bude v návrhovém stavu umíst na
v zakrytém novém objektu erpací stanice.
Nejvýrazn ji se tato zm na projeví ve výpo tových
bodech . 3, 10 a 12.

V porovnání s pseudo-stávající akustickou
situací nedojde ve výpo tových bodech
(vzhledem k p edpoklad m vstupujícím do
výpo tu) k žádné zm n akustické situace
ovlivn né obslužnou dopravou.

Všechny provedené výpo ty v hlukové studii se opírají o p edb žné údaje o zdrojích hluku a stavebním
uspo ádání konstrukcí. Výsledky akustické studie je z tohoto d vodu nutné považovat za hodnoty orienta ní,
které informují o zásadním vlivu výhledového provozu Ú OV na akustickou situaci, s cílem identifikovat negativní
zdroje hluku vzhledem k celkové akustické situaci v zájmovém území a porovnat akustickou situaci bez provedení
zám ru (tj. ponechání prakticky stávajícího stavu Ú OV se stavem po rekonstrukci a rozší ení).

D.I.4 Vlivy na vodu, dot ení ochranných pásem vodních zdroj
D.I.4.1 Vlivy na recipient po dokon ení p estavby
Výpo et ovlivn ní toku byl zpracován ve t ech variantách. Jakost vody v recipientu byla
charakterizována koncentrací C 90 v m rném profilu Troja (nad Ú OV) a namísto Q355 (podle
oficiálních hydrologických dat) byla uvažována hodnota zaru eného pr toku 40 m3/s, který je
udržován Vltavskou kaskádou.
Zne išt ní vody na odtoku z Ú OV bylo porovnáváno pro:
- pseudo-stávající stav 18 19,

18

) vysv tlení pojmu pseudo-stávající, resp. (pseudo)nulová varianta je uvedeno v kapitole i.2
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cílový stav - s použitím limitních hodnot vypoušt ného zne išt ní,
cílový stav - odborným odhadem stanoveny pr m rné hodnoty vypoušt ného zne išt ní

A - Ovlivn ní recipientu v pseudo-nulové variant
ukazatel jednotka Vltava – koncentrace C90
BSK5
CHSK
NL
N-NH4
N-NO3
Pc
Q

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
m3/s

3,28
27,25
44,68
0,06
3,28
0,14
40,00

koncentrace vy išt né vody
pr m r (p edpoklad)
9,5
52,0
21,0
8,5
10,0
1,3
3,77

koncentrace v toku po
smísení
3,82
29,38
42,64
0,79
3,86
0,24
43,77

B - Ovlivn ní recipientu ve výhledu s použitím limitních hodnot zne išt ní na odtoku
z rekonstruované Ú OV
ukazatel jednotka Vltava – koncentrace C90
BSK5
CHSK
NL
Nc
Pc
Q

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
m3/s

3,28
27,25
44,68
0,14
40,00

koncentrace vy išt né vody
pr m r
15
75
20
10
1
3,77

koncentrace v toku po
smísení
4,29
31,36
42,55
0,21
43,77

C - Ovlivn ní recipientu ve výhledu s použitím odhadu pr m rných hodnot zne išt ní na odtoku
z rekonstruované Ú OV
ukazatel jednotka Vltava – koncentrace C90
BSK5
CHSK
NL
Nc
Pc
Q

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
m3/s

3,28
27,25
44,68
0,14
40,00

koncentrace vy išt né vody
o ekávaný pr m r
5
41
10
10
1
3,77

koncentrace v toku po
smísení
3,43
28,43
41,69
0,21
43,77

Jak vyplývá z výše uvedených tabulek (porovnáním tabulek A a C, s p ihlédnutím k tabulce pod
arou – sou asný stav), je možno konstatovat, že ve všech sledovaných ukazatelích dojde po
dokon ení p estavby ke zlepšení sledovaných ukazatel zne išt ní v recipientu (ve Vltav ) oproti

19

) pro porovnání je uvedeno ovlivn ní recipientu v sou asnosti (data z roku 2003 a 2004)

ukazatel
BSK5
CHSK
NL
N-NH4
N-NO3
Pc
Q

jednotka

Vltava – koncentrace C90

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
m3/s

3,28
27,25
44,68
0,06
3,28
0,14
40,00
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sou asnost – koncentrace ve
vy išt né vod - pr m r
2003
2004
9,6
6,4
57,2
41,7
24,0
11,0
6,3
5,1
10,5
1,5
1,1
4,06
3,97
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3,87
30,01
42,77
0,63
3,95
0,27
44,06

2004
3,56
28,55
41,64
0,52
0,23
43,97
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sou asnému stavu. Naopak v pseudonulové variant dojde ve v tšin ukazatel (krom NL) ke
zhoršení oproti sou asnosti, což je t eba považovat za stav nep ijatelný.
Zárove je nutno zd raznit, že celková p estavba Ú OV bude realizována p edevším
z d vodu snížení koncentrace celkového dusíku na odtoku na legislativou požadované parametry,
p itom vzájemné rozd lení forem dusíku vzhledem ke garantované pr m rné ro ní koncentraci
celkovému dusíku bude v pr b hu roku mírn prom nné.

D.I 4.2 Vlivy na recipient v pr b hu výstavby
V pr b hu 1. etapy výstavby (Nové erpací stanice odpadních vod)
Biologicky vy išt né odpadní vody budou v pr b hu 1. etapy vypoušt ny s hodnotami ukazatel
zne išt ní, které nep estoupí limity podle stávajícího vodohospodá ského povolení (v plném
provozu bude stávající Ú OV):
ukazatel

hodnota:

„p“ (mg/l)

„m“ (mg/l)

20
80
25
12
18
1,5
22
27

BSK5
CHSK
NL
N-NH4 - léto
N-NH4 - zima
Pc
Nanorg - léto
Nanorg - zima

40
140
70
18
32
3
32
40

V pr b hu výstavby nových erpacích stanic odpadních vod bude docházet k p epojování
erpacích stanic horního a spodního horizontu na novou erpací stanici. Krátkodobé odstávky
išt ní díl ích p ítok na Ú OV si vyžádá p epojení stoky B na lokální S a stok E a F na novou
S HH. Dále v rámci této etapy dojde k cca m síš ní odstávce erpací stanice horního horizontu
a tím omezení kapacity istírny po dobu p epojení nových hydraulických cest. Odstávky musí být
ešeny postupn tak, aby vždy pracovala alespo jedna S bu
S HH nebo S SH (je nutné
zpracovat podrobný harmonogram prací, tak aby odstávky byly minimalizovány). Po krátkou dobu
budou odtékat do recipientu ne išt né splaškové vody z p íslušné p epojované kanalizace.
V pr b hu 2. etapy výstavby (areál nové OV)
Po dobu výstavby nové linky (v „Zahrádkách“) bude stávající Ú OV krátkodob ovliv ována
p edevším výstavbou, která je spojená s propojováním zpracování kal , produkovaných na nové
lince na kalovém hospodá ství na Ú OV. Biologicky vy išt né odpadní vody budou vypoušt ny
v jakosti, která nep estoupí limitní hodnoty zne išt ní podle stávajícího vodohospodá ského
povolení (v plném provozu bude stávající Ú OV).
V pr b hu 3. etapy výstavby (p estavba stávajícího areálu Ú OV)
P i rekonstrukci Ú OV bude stávající vodní linka Ú OV mimo provoz a provozováno bude pouze
kalové hospodá ství. Veškerý fugát bude zpracovávat nová linka v zahrádkách. Nová linka má
hydraulickou kapacitu 6 m3/s odpadních vod. Do tohoto pr toku bude odpadní voda išt na, ale
s nižší ú inností išt ní, protože po tuto dobu bude látkov i hydraulicky p et žována. Pr tok nad
6 m3/s až do pr toku 7,2 m3/s (tj. 1,2 m3/s) bude išt n pouze mechanicky. Pr tok odpadní vody
nad 6 m3/s by m l obsahovat již ur itý podíl srážkových vod. Hodnoty ukazatel zne išt ní
biologicky vy išt ných odpadních vod nep esáhnou následující limitní hodnoty:
CHSK
p
90

BSK5
m
125

p
20

NL
m
30

p
20

Nc
m
40

pr m.
15

Pc
m
20

pr m.
1

m
3

Pozn.: hodnoty p a m jsou ve smyslu NV . 61/2002 Sb. a hodnoty pr m. jsou celoro ní pr m ry dle
NV . 61/2002 Sb.
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Jak vyplývá z výše uvedených tabulek ukazatel zne išt ní vypoušt ných vod v pr b hu výstavby
– jakost vypoušt né vody se oproti sou asnému stavu (resp. platnému vodohospodá skému
povolení) zásadn nezhorší, naopak v pr b hu 3. etapy výstavby dojde oproti sou asnému stavu
k mírnému zlepšení v ukazateli Nc a Pc.

D.I.4.3 Vlivy na podzemní vody a ochranná pásma vodních zdroj
V areálu plánovabného rozší ení Ú OV (varianta investi ního zám ru) na Císa ském ostrov se
hladina podzemní vody pohybuje v hloubce obvykle 2 – 4 m pod stávajícím terénem. V pr m ru
nejvýše se vyskytují hladiny v linii podél plavebního kanálu, zatímco podél polní cesty p i b ehu
stávajícího toku Vltavy je pr m rná hloubka o cca 0,6 m v tší. Hladina podzemní vody zde má
volný nebo slab napjatý charakter, p i emž genereln dochází k zaklesávání hladiny ve sm ru
jih-sever (od plavebního kanálu sm rem k ece) a od východu na západ (ve sm ru toku eky).
Jedná se o pr linový typ zvodn ní vázaný na kvartérní št rkopískové (terasové) a pís ité
holocénní sedimenty, p i emž skalní podloží se nachází v hloubce cca 7 - 12 m.
Základové konstrukce, umíst né nap í proud ní toku podzemní vody, mohou (teoreticky)
za ur itých podmínek p sobit negativn v tom smyslu, že p edstavují v podstat hydrogeologickou
bariéru. Proti sm ru toku dochází ke vzdouvání hladiny podzemní vody se všemi negativními
d sledky, které to obecn vyvolává. P edn se m že jednat o podmá ení stavebních objekt ,
které m že vést až k jejich statickým poruchám; dále mohou být zvýšením hladiny aktivovány
staré kontaminace a v neposlední ad se m že jednat o trvalé podmá ení pozemk se
všemi negativními vlivy na jejich využívání.
Výše popisovaný stav by mohl nastat v p ípad nov navrhovaného areálu (N OV). Zde
lze o ekávat p i výstavb hlubokých (pod hladinou podzemní vody založených) objekt navýšení
hladiny v úzkém prostoru mezi plavebním kanálem a novými objekty a její p iblížení ke
stávajícímu povrchu. Naopak p i severním okraji ostrova nejspíš dojde k zaklesnutí stávající
hladiny. Tyto pohyby se budou p im en propagovat i na západní a východní okraj zájmového
území. Výše popisovaný stav je jen obecné schéma, o jehož napln ní bude rozhodovat konkrétní
stavební ešení areálu (resp. hloubky zakládání objekt ). Zárove se prakticky nabízí jednoduché
stavební ešení, které v p ípad pot eby bude eliminovat takto vzniklou situaci. Tím je realizace
dostate n kapacitního záchytného drénu p i jižním a východním okraji nov navrhovaného
areálu. Jeho hloubka bude v podstat korespondovat se stávající úrovní hladiny podzemní vody,
tj. cca 2,5 m a odveden bude p es areál do severní ásti ostrova, kde jsou podmínky pro jeho
gravita ní vyúst ní (cca 4 m vysoký b eh Vltavy).
V p ípad jednotlivých objekt , budovaných nov v areálu stávajících Ú OV a jejichž
hloubky založení budou prakticky stejné jako u okolních objekt , není pravd podobné
pozorovatelné ovlivn ní hladiny podzemní vody. Pokud již stávající objekty n jakým zp sobem
vyvolaly zm ny v proud ní podzemních vod, ty již prob hly v dob po jejich výstavb a stávající
pom ry jsou patrn stabilizované.

Dot ení ochranných pásem vodních zdroj
V nejbližším okolí lokality výstavby (Císa ský ostrov) se ochranná pásma vodních zdroj
nenacházejí - proto nep ichází v úvahu možnost jejich dot ení.
Využívané zdroje podzemních vod (bez stanoveného ochranného pásma) - v okolí lokality
výstavby na Císa ském ostrov se nacházejí na pravém b ehu Vltavy (v areálu zoologické
zahrady) – možnost jejich ovlivn ní plánovanou výstavbou vzhledem k jejich poloze a charakteru
plánované výstavby nep ichází v úvahu.

D.I.4.4 Vlivy z hlediska protipovod ové ochrany areál staveb a m sta
Protipovod ová ochrana (PPO) stávajícího areálu Ú OV.
Plocha stávajícího areálu z stane proti stoleté vod ochrán na existujícími obvodovými hrázemi.
V rámci projektu se s jejich dalším zvyšováním nepo ítá.
archiv. íslo: 04 029/05/1
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Nové objekty, budované v areálu stávající Ú OV ( erpací stanice s trafostanicí,
denitrifika ní filtry), jsou ešeny v souladu s vyhláškou HMP tak, že prostory, v nichž jsou umíst ny
rozhodující stroje a za ízení a elektro za ízení, budou umíst ny 1 m nad kulmina ní hladinou p i
povodni v roce 2002. Jednotlivé objekty Ú OV budou p ípadn na stejnou úrove chrán ny
lokáln - s ohledem na jejich d ležitost a finan ní a technickou náro nost p íslušných opat ení. 20

PPO v novém areálu (N OV)
V novém areálu budou všechny objekty (mimo dosazovacích nádrží) ochrán ny proti stoleté vod
tím, že koruny st n objekt nádrží vodní linky jsou navrženy nad úrovní hladiny p i Q100. Úrove
vnit ních komunikací kolem objekt vodní linky bude na úrovni cca Q50 a kolem dosazovacích
nádrží na úrovni cca Q20. Komplex dosazovacích nádrží (st ny vytaženy nad úrove hladiny p i
Q20) tvo í betonové kruhové nádrže, odolné povod ovým pr tok m, s minimálními škodami v
p ípad zaplavení a s možností rychlého zprovozn ní po opadnutí vod. Nová linka Ú OV by tak
byla pln provozuschopné do Q20, rozhodující objekty p ístupné do Q50, ovšem i po pr chodu
vyšších povodní by byla schopna rychlého znovuzprovozn ní.
Ostatní rozhodující objekty N OV jsou navrženy v souladu s vyhláškou HMP tak, že
prostory, v nichž jsou umíst ny rozhodující stroje a za ízení a elektro za ízení budou umíst ny
1 m nad kulmina ní hladinou p i povodni v roce 2002.
Ovlivn ní odtokových pom r v záplavovém území Vltavy
Rozší ení Ú OV Praha se navrhuje v záplavovém území eky Vltavy na Císa ském ostrov ,
v sousedství stávajícího areálu Ú OV. Znepr to n ní ásti ostrova v míst bývalých zahrádek
(kudy by se pr tok p i extrémních povodních 21 jinak vracel z plavebního kanálu nazp t do Vltavy)
by p es navržená opat ení 22 nep ízniv ovliv ovalo odtokové pom ry v Trojské kotlin a
zp sobovalo vzdutí v oblasti Holešovic a Karlína ádov o 10 až 20 cm. Proto je navržena úprava
stávajícího terénu v okrajových ástech ostrova 23, která kompenzuje narušené p erozd lování
pr toku mezi ekou a plavebním kanálem. Tímto opat ením bude zcela zamezeno zp tnému
vzdutí Vltavy p i povodních nad Císa ským ostrovem. Odtokové pom ry se tak proti sou asnému
stavu nezm ní.

D.I.5 Vlivy na p du
Ve stávajícím areálu Ú OV p irozené p dní pom ry již prakticky v bec neexistují. Terén byl
v minulosti dosti zásadním zp sobem vyrovnáván a upravován dle pot eby provozovatel
navážkami, (v lepším p ípad zemními, v horším i vybouraným stavebním materiálem).
Z charakteristiky uvedené v kapitole C.2.3 vyplývá, že primárn dané p edpoklady pro
tvorbu nivní p dy na lehkém, pís itém substrátu byly siln ovliv ovány antropogenními zásahy
v této ásti ostrova. Na západním a východním okraji nov navrhovaného areálu Ú OV
humusový horizont prakticky zcela chybí. Ve st ední ásti zájmového území se jeho mocnost sice
pohybuje v pr m ru 0,6 m, jedná se však prakticky výhradn o písky, tj. lehké, málo úživné,
nestrukturní a s vodou špatn hospoda ící nekvalitní humusové horizonty, navíc na povrchu stále
se zbytky po likvidaci objekt bývalé zahrádká ské kolonie, které je ješt více znehodnocují.
Dot ená p da se nachází v záplavovém území eky Vltavy.
V souvislosti s rozší ením Ú OV do oblasti bývalé zahrádká ské kolonie dojde k záboru
cca 6,1 ha zem d lské p dy (kultury zahrada). Dopad stavby na pedologické pom ry bude
20

) tato opat ení nejsou sou ástí posuzovaného zám ru
) Q50, Q100 a povodn odpovídající kulmínaci v srpnu 2002
22
) Uspo ádání stavebních objekt (dispozi ní i výškové) areálu N OV je navrženo tak, aby bylo zajišt no
minimální vzdutí hladiny nad Císa ským ostrovem
23
) Návrh sm rového a výškového uspo ádání bermy (snížení terénu v úseku severního b ehu ostrova
oproti sou asnému stavu) byl vygenerován na základ optimaliza ních hydrotechnických výpo t (blíže
v kapitole B.I.6.7) a z hlediska vlivu na terrestrickou a semiterrestrickou biotu a ÚSES posouzen
v Biologickém posouzení (p íloha J.5 tohoto Oznámení).
21

archiv. íslo: 04 029/05/1

strana 101

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s.
ervenec 2005

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

odpovídat výše uvedenému stávajícímu stavu. V zásad lze konstatovat, že na východním a
západním okraji zájmového území není z tohoto pohledu co negativn ovlivnit, nebo p dní profil
zde prakticky není, s výjimkou drnové vrstvy, vytvo en. Ve st ední ásti se nachází do pr m rné
hloubky cca 0,6 m nekvalitní pís itý humusový horizont, formovaný do zna né míry dlouholetou
usilovnou kultivací len zahrádká ské kolonie, vymykající se b žným p írodním proces m.
I p es veškeré negativní vlastnosti stávajícího humusového horizontu se jedná o
potenciáln nejlepší zemní hmoty pro kone né terénní úpravy a rekultivace v budoucím areálu
Ú OV, plochy dot ené rozší ením areálu istírny jsou v p evážné mí e za azeny do
zem d lského p dního fondu – kultura zahrady. Uvedený p dní horizont je t eba p ed výstavbou
selektivn skrýt (v etn drnových vrstev na okrajích) a vhodn deponovat pro využití p i
kone ných (sadových) úpravách areálu Ú OV.
V ploše navrhovaných terénních úprav (pro eliminaci vlivu stavby na odtokové pom ry
Vltavy) se zem d lská p da nenachází. Jedná se území, kde docházelo k úm lým úpravám
b ehové linie v souvislosti s antropogenní inností, p edevším v 19. a 20. století. P irozené p dní
pom ry zde nejsou vytvo eny. P esto se i v t chto plochách po ítá s provedením skrývky
humusového horizontu (mocnost kolem 10 až 50 cm) s p echodným deponováním a následným
rozhrnutím na upravenou plochu a zatravn ním. S ohledem na charakter podloží tak lze
p edpokládat, že v ploše terénních úprav po provedení rekultivace nedojde k podstatnému
ovlivn ní p dních pom r , mírn ovlivn n bude vláhový režim ve sm ru k p dám charakteru p d
nivních (z ekologického hlediska lze tento posun hodnotit jako spíše žádoucí – sm ující
k rozší ení mok adní b ehové zóny).

D.I.6 Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje
Svrchní ást kvartérní výpln je tvo ena jemnými pís itými zeminami (S-F, SM) s polohami
st edn plastických až pís itých hlín (MI-MS, CI-CS). Jejich využití do zemních konstrukcí je
vzhledem k jejich jemnozrnnému charakteru (náchylnost k rozplavování, problémy p i hutn ní)
omezená. Podložní št rkopískové akumulace jsou potenciálním zdrojem stavebního materiálu,
t žba v tšího rozsahu zde však nep ipadá, s ohledem na využití území, v úvahu. Št rky mají
nej ast ji charakter G-F (št rku s p ím sí jemnozrnné zeminy) s opracovanými úlomky až valouny
pevných hornin (k emence, slepence a pod) velikosti obvykle do 5-10 cm, jejich t žbu bude
možné provád t b žnými naklada i. Horniny krystalinika (b idlice, prok emen lé b idlice) mají
tmavé barvy (šedá, zelenošedá) s t žitelností obvykle ve t . 5 až 6 (prok emen lé horniny).
K jejich t žb bude nutné použít t žkých rozrýva , p ípadn trhacích prací. Zajišt ní stavebních
jam proti p ítoku podzemních vod (z kvartérních št rk ) bude provád no milánskými st nami
(pop . jiným obdobným zp sobem), založenými a ukotvenými do skalního podloží. P ítoky
podzemních vod ze dna budou minimální.
Vyt žené zemní materiály budou využity dílem k terénním úpravám po ukon ení výstavby,
z velké ásti však budou muset být odvezeny k uložení. Z tohoto pohledu se nabízí nap íklad
využití pískoven v okolí Prahy, které mají povolení do vyt žených prostor ukládat inertní (zemní a
stavební) materiály v rámci technické rekultivace, ást objemu vyt žených zemních hmot, by
v p ípad p íznivých geomechanických vlastností, mohla být nabízena k využití ve stavebnictví.
P i výpo tu dopravní náro nosti a následn tak zatížení p írodního prost edí, je však nutné vzít
v úvahu koeficienty nakyp ení hornin po t žb , nebo práv o toto navýšení bude objem
p eváženého materiálu p evyšovat objem vyt ženého prostoru základ . V p ípad písk a št rk
se jedná o pom rn málo, cca 10 %. Zcela odlišná situace však nastává v p ípad podložních
hornin krystalinika, kde lze o ekávat navýšení objemu p epravovaných hornin o cca 30 – 40 %.
Celkov lze konstatovat, že horninové prost edí a p írodní zdroje nebudou stavbou nijak
ovlivn ny.
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D.I.7 Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a chrán né složky p írody
D.I.7.1 Vlivy na suchozemská spole enstva a obojživelnou biotu
Chrán né a ohrožené druhy podle zákona . 460/2004 Sb. o ochran p írody a krajiny, ve smyslu
vyhlášky . 395/1992 Sb., nejsou, krom n kolika živo ich (viz kapitola C.2.4.1), na lokalit
pevn potvrzeny (pr zkum prob hl v podzimním, jarním a letním období), ale lokalita vylu uje již
svým charakterem závažné objevy kolonií chrán ných druh . V literatu e byly nalezeny záznamy
o d ív jším výskytu n kolika dalších chrán ných druh plaz a obojživelník , jejich existenci však
v lokalitách pr zkum hloub ji nepotvrdil. V rámci územního ízení tedy bude nutno zažádat o
výjimku z ochranných podmínek zvlášt chrán ných druh živo ich (ve smyslu § 56, zákona
. 460/2004 Sb. - o ochran p írody a krajiny).
Bezprost edn p ed zapo etím výstavby (v . úprav b ehu ostrova) je nutné provést
podrobný pr zkum, zam ený na okamžitý výskyt vytipovaných druh obojživelník a plaz ,
spojený s odborným transferem vybraných druh živo ich na základ p edem vydaných výše
zmín ných výjimek, nejlépe pak v letním období ( ervenec – srpen). Vzhledem k povaze lokality
by ve vydání výjimky nem l být závažný problém.
Lokalita Císa ský ostrov je z hlediska rostlinných i živo išných spole enstev ovlivn na
povodní 2002 a spole enstva jsou degradovaná a mén významná, smysl chránit v prostoru
Ú OV má pouze k oviny a stromové porosty b hem stavby (samoz ejm krom odstran ných
v rámci stavby), které je vhodné oplotit nebo jednotliv obednit a stavební a dopravní ruch
orientovat jinam, aby nedošlo k poškození ko en . Ekologická hodnota stávajících porost je
nízká (viz Biologické posouzení - p íloha J.5 tohoto Oznámení).
Nejvýznamn ji bude dot en d evinný porost podél SV b ehu ostrova. Proto je v další fázi
projektu nutno provést detailní dendrologický pr zkum, na základ kterého budou vytipovány
jednotlivé stromy, nebo jejich skupiny, které budou ur eny k do asnému zachování (na dobu
výstavby a ur itou dobu po jejím kon ení – funce optické a hlukové clony staveništ , funkce kostry
budoucích výsadeb) a nebo k zachování trvalému (jako jednotlivé stromy nebo skupiny strom ,
které druhov odpovídají cílovému stavu spole enstva a budou tvo it solitér pro budoucí oprost).
Po ukon ení stavby bude nutno provést pom rn rozsáhlá revitaliza ní a kompenza ní opat ení –
zejména vysetí travních porost se zajišt ním jejich pravidelné údržby a vysázení dostate ného
po tu strom i ke - jako kompenzaci za likvidovanou zele (vykácenou p edevším p i provád ní
terénní úpravy severního b ehu ostrova). Vysázená zele musí odpovídat nárok m na porosty
v nadreginálním biokoridoru vlhké ady a musí být autochtonní, s tím že d eviny budou vysázeny
zejména mimo území rozší ení koryta Vltavy. Litorální pásmo b ehu nebude výstavbou dot eno.
Stavební inností nebudou ohroženy ani existující funk ní prvky ÚSES, lokality
Natura 2000, ani zvlášt chrán ná území p írody. Následným provozem nové Ú OV by nem la být
biota v okolí více narušena, protože jak již bylo uvedeno, jde p evážn o tradi n dlouhodob
pr myslov využívané plochy a stávající vegetace je nep vodní. Naopak, vhodn provedenými
úpravami b eh (v etn realizace autochtonních výsadeb) m že být výhledov cílový charakter
ÚSES (na lokální i nadregoinální úrovni) v lokalitách podpo en.
Ve stávajícím areálu Ú OV se nachází vzrostlá zele pouze ojedin le, p edevším na
vnit ní stran protipovod ové hráze. Tvo í ji p evážn náletové ke e, které jsou ovšem po
povodních roku 2002 zna n poškozené. Zachováno z stalo cca 50-70 ks vzrostlých, p evážn
jehli natých, strom v zeleném, dosud nezastav ném pásu, v prostoru sm rem k Vltav - mezi
hrází a dmychárnami a v prostoru stávajících kruhových dosazovacích nádrží DN 5 - 8. Stromy
podél hráze sm rem k Vltav budou zachovány. Stromy v prostoru dosazovacích nádrží, kde
bude vybudován nový objekt denitrifika ních filtr , vzhledem k velmi stísn ným podmínkám
staveništ , bude nutno vykácet. Náhrada za tuto zele bude spo ívat v kone ných sadových
úpravách rekonstruované Ú OV.
Prostor areálu budoucí nové vodní linky (N OV) – bývalé zahrádkové kolonie - je
popovod ovým devastovaným území, v sou asnosti spíše na v tšin
ploch rumišt m
s rozhrnutým materiálem. Tato plocha je tém
bez vzrostlých strom . Okraje plochy jsou
lemovány trávníky a vzrostlými stromy (p evládající druhy – topol kanadský, javor mlé , jírovec
ma al, javor klen, vrba k ehká, b íza bradavi natá, lípa srd itá) se vmeze enou výsadbou nových
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strom a ke (z ejm jako popovod ové kompenzace). Uvedené d eviny budou, s ohledem na
návrh dispozi ního uspo ádání N OV, v rozhodující mí e zachovány 24. Celkov jsou tyto plochy
vhodné k zástavb , a to jak vzhledem ke stávajícímu stupni devastace, tak vzhledem k poloze v
sousedství stávající Ú OV.
Úprava severního b ehu ostrova, v etn snížení nivelety v ur itém pásu a vykácení
p evážné ásti vzrostlých d evin v této ploše, se samoz ejm nejprve projeví negativn na
krajinném rázu plochého ostrova. Negativní estetický vjem z úprav lze zažehnat jedin v asnou
kompenza ní výsadbou uvnit ostrova, ponecháním alespo kostry stávajícího porostu v dot ené
ploše a také následným ozelen ním b eh (vytvo ení trvalého travního porostu a výsadba k ovin a
omezen i d evin). Pro následnou úsp šnou regeneraci dot eného území bude zásadní zajistit
trvalou údržbu ploch s cílem dosáhnout p írod blízkého porostu v biocentrech a i mimo n .
Podle záv r týmu zpracovatel Biologického posouzení (p íloha J.5 Oznámení) je možno lokalitu
využít k danému ú elu (rozší ení a p estavb Ú OV, v etn úpravy severního b ehu) a za použití
mírných, ale d sledných a trvalých kompenza ních opat ení (kapitola D.IV.3 Oznámení) stavbu
realizovat. Plochy východn od sou asného areálu istírny jsou vhodné k zástavb , a to jak
vzhledem ke stávajícímu stupni devastace, tak vzhledem k poloze v sousedství stávající Ú OV.

D.I.7.2 Vlivy na vodní ekosystém
Podle záv r specializované studie (Hodnocení vlivu na vodní ekosystém, hydrobiologické a
ichtyologické posouzení zám ru „Celková p estavba Ú OV Praha na Císa ském ostrov “,
Výzkumný ústav vodohospodá ský TGM, RNDr. J. Fuksa, 12.2004) celková p estavba Ú OV s
navrhovanými parametry efektivity išt ní (vyšší oproti sou asnosti) nebude mít oproti
sou asnému stavu zásadní vliv na jakost vody ani na spole enstva organism ve Vltav pod
vyúst ním išt ných odpadních vod, tj. v úseku k profilu Zel ín (pokud uvažujeme sumární i
pr m rné hodnoty).
Riziko nep íznivých situací p i variant A (návrhová varianta – po dokon ení celkové
p estavby, s vyšším látkovým zatížením istírny) se ádov nezm ní (v etn rizika toxického
p sobení volného amoniaku), celkov dojde k mírnému snížení zatížení recipientu.
Vypoušt ní na úrovni varianty B („pseudo-nulová“ varianta – zachování sou asné
koncepce išt ní odpadních vod i ve výhledu – s vyšším látkovým zatížením istírny) ovšem
p edstavuje významné zvýšení zát že toku proti sou asné situaci, ili riziko nep íznivých situací
vyšší. Hodnoty vypoušt ní celkového dusíku se blíží limit m hodnot "m" na ízení vlády
61/2003 Sb., ili lze p edpokládat, že k p ekra ování této hodnoty bude b hem provozu se
zna nou pravd podobností docházet. Zvýšení vypoušt ní nerozpušt ných látek p i variant B
pravd podobn povede v pomalu proudících partiích toku k usazování kalu a vyšší spot eb
kyslíku, což m že za nep íznivých podmínek vést k lokálním kyslíkovým deficit m a ke zvýšení
rizika toxického p sobení volného amoniaku na ichtyofaunu.
Kaprová voda - Vltava dolní, vymezená podle na ízení vlády 71/2003 Sb., je standardn
hodnocena podle pln ní limit v uzáv rovém profilu Vltava – Zel ín. V hodnoceném období 20022003 tento profil spl oval p ípustné hodnoty ukazatel . Cílové hodnoty v hodnoceném období
tento profil nespl oval v parametru volný amoniak a BSK5. Varianta vypoušt ní A tuto situaci
mírn zlepší, ovšem v pr b hu roku - v parametru volný amoniak - pln ní t chto limit m že být
ovlivn no okamžitými teplotami, pH a sou asn velikostí pr toku.
Výchozí srovnávací období 2002 – 2003 je ovlivn no povodní v srpnu 2002 a následnými
škodami, kdy bylo na Ú OV dosaženo obvyklého efektu išt ní p ibližn v dubnu 2003. P i
porovnávání profil Podolí a Zel ín je nutné vzít v úvahu nejen vnos zne išt ní vypoušt ného
z Ú OV, ale i zne išt ní obsažené v p ítocích Vltavy, jako je Boti a Rokytka. Celková p estavba
Ú OV bude realizována p edevším z d vodu snížení koncentrace celkového dusíku na odtoku,

24

) V dalších stupních projektové dokumentace musí být ešena odpovídající náhrada za, v rámci výstavby,
pokácenou zele .
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p i emž vzájemné rozd lení forem dusíku vzhledem ke garantované pr m rné ro ní
koncentraci celkovému dusíku bude v pr b hu roku mírn prom nné.
Ve srovnávacím období probíhala i výstavba a postupné uvád ní do provozu dalších
istíren, jejichž odtok je zaúst n do Vltavy mezi sledovanými profily. Jedná se p edevším o OV
Kralupy a OV Roztoky nad Vltavou. V pr b hu jejich výstavby v r zné mí e docházelo
k ovlivn ní kvality odtoku v závislosti na aktuáln provád né innosti.

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz území
Lokalita výstavby a p estavby Ú OV se nachází na úrovni dna Trojské kotliny na n ž je výhled
zejména ze svah na levém i pravém b ehu Vltavy. Poloha ostrova ve vztahu k okolí (pohledov
exponované území z návrší Bohnic, Baby a Troje i „spodní“ horizont pohledu ze dna Trojské
kotliny, Stromovky a Podbaby) vyžaduje takový koncept ešení, který by minimalizoval zábor
zelených ploch a naopak stromovou a ke ovou kulisu podporoval a opticky potla oval velikost
nadzemních objekt .
V tší ást objemu nových objekt bude umíst na pod povrchem upraveného terénu, ale
na povrchu budou z etelná jejich zast ešení. Pohledov tak bude nový stav z perspektivy pohledu
z obou vltavských b eh obdobný sou asnému stavu protože zast ešení objekt bude do ur ité
míry pohledov zakryto protipovod ovými valy a vegetací na b ezích ostrova. Nad úrove
protipovod ových hrází tak budou výrazn ji vystupovat pouze objekty („sila“) kalového
hospodá ství a n kolik budov a drobn jších objekt , které je zapot ebí zabezpe it proti poškození
p i pr chodu extrémních pr tok (nap . objekt hrubého mechanického p ed išt ní, erpací
stanice, dmychárny, objekt tercierního išt ní, trafostanice apod.).
Ze svah Trójské kotliny však st ešní konstrukce patrné budou, celkov však i z této
perspektivy bude areál istírny p sobit nep íliš rušiv - urbanisticky je nový areál navržen tak, že
p sobí p ehledn , logicky a p edevším kompaktn , což umož uje optimální využití a minimální
zábor území. V okolí istírny se navrhují dosadby d evin, taktéž ve vlastním areálu a po obvod
Ú OV budou provedeny parkové úpravy, st echy nových budov jsou navrženy se zatravn ním,
fasády s popínavými rostlinami. Pro ú ely posouzení vlivu na krajinný ráz byly provedeny
p edb žné zákresy architektonického ešení do fotografií (p ílohy H.2.5.1 až H.2.5.6).
Za ú elem p íznivého vnímání budoucího areálu Ú OV Praha jako celku se doporu uje
sjednotit architektonickou koncepci nové ásti Ú OV a stávajících objekt , v etn úpravy
stávajících objekt kalového hospodá ství.
Doporu uje se také v novat zvýšenou pozornost detailnímu architektonickému návrhu,
zvážit i jiné než navržené materiálové, barevné a tvarové ešení (barevnost by m la být navržena
velmi st ídm – nap . ve sv tle šedomodrých odstínech, doporu uje se použití nereflexních
materiál - p edevším na rozm rných plochách sko epinového zast ešení objekt ).
Celkovou kompozici p ízniv ovlivní i vhodn provedené dosadby d evin po obvod areálu
úst ední istírny (samoz ejm též p izp sobené stanovištním podmínkám a požadovanému
cílovému stavu spole enstev a požadavk m na bezproblémové p evád ní povod ových pr tok ).
Další doporu ovaná minimaliza ní opat ení jsou uvedena v kapitole D.IV.3.
Celkov však lze, p es veškerá navržená minimaliza ní opat ení p edpokládat, že navrhovaná
varianta ešení intenzifikace Ú OV Praha (p edevším rozší ení stávajícího areálu Ú OV do
centrální ásti ostrova a nezbytná b ehová – protipovod ová - úprava) bude vnímána (alespo
bezprost edn po dokon ení výstavby) jako rozsáhlý pr myslový areál, p edstavující ur itý, spíše
negativní, zásah do stávajícího krajinného rázu území (podrobn ji též v p íloze J.5 Oznámení).
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Samotná existence Ú OV nebude mít žádný p ímý negativní vliv na hmotný majetek nebo kulturní
památky.
Stavba však musí být v dalších fázích p ípravy výstavby konzultována s Národním
památkovým ústavem (územní odborné pracovišt Praha), protože leží v ochranném pásmu
Pražské památkové rezervace.
P i výstavb m že být teoreticky negativn dot ena zástavba v okolí komunikací a vlastní
technický stav komunikací, po kterých bude probíhat doprava stavebního materiálu a stavebních
stroj (p edevším v ulici Papírenská). Vzhledem k hustot dopravy, která je v sou asné dob na
ostatních komunikacích, po kterých doprava materiálu bude probíhat, se nebude pravd podobn
jednat o dot ení významné.
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Komplexní charakteristika vliv na životní prost edí z hlediska
velikosti a významu a možnosti p eshrani ních vliv

D.II.1 Vlivy na p írodní prost edí
Vlivy na kvalitu ovzduší
Posuzovaný zám r je situován v území s pom rn vysokou imisní zát ží podle dostupných
údaj o pozadí. Z hlediska stacionárních zdroj zne iš ování ovzdu í chemickými látkami a
prachem zám r p edstavuje v zásad již provozované zdroje, které jsou zahrnuty v údajích o
imisním pozadí zájmového území (kotelna, kogenera ní jednotky, ho ák zbytkového plynu).
Z hlediska absolutních nových p ísp vk k imisní zát ži reprezentovaných zdrojem
MG5´ (nová kapacitní kogenera ní jednotka) nevytvá ejí vypo tené p ísp vky p edpoklad
výrazn jší zm ny v imisní zát ži zájmového území a z toho pohledu lze tedy i celkový budoucí
provoz Ú OV po p estavb a intenzifikaci (predikovaný pro stav roku 2010) ozna it za
akceptovatelný.
Z hlediska mobilních zdroj zne išt ní ovzduší (dopravní obsluha Ú OV) nedojde k zásadní
zm n v porovnání se sou asným stavem.
V rámci tohoto Oznámení jsou porovnávány vlivy na životní prost edí pro dv varianty: pseudosou asný stav (prolongace stávajícího koncep ního uspo ádání istírny v roce 2010) a varianta
návrhová (p estavba a rozší ení Ú OV). Z pohledu vlivu na kvalitu ovzduší (chemické látky a
prach) jsou tyto varianty identické (v p ípad pseudo-nulové varianty by došlo jak k mírnému
zvýšení emisí v d sledku nutného posílení kalového a plynového hospodá ství, tak k mírnému
nárustu nezbytné obslužné dopravy istírny, v tom se tedy ob posuzované varianty nevzájem
neliší).
Z hlediska pachové zát že okolí areálu ÚCOV bude mít p estavba Ú OV zásadní pozitivní
vliv – v d sledku úplného zakrytí vodní linky a technologie išt ní odcházející vzdušniny
nebude z provozu unikat žádný zápach (v sou asnosti i v p ípad pseudo-nulové varianty je
prokázáno, že Ú OV Praha je významným zdrojem pachových emisí a je p ekro en imisní limit
v obytné zástavb , daný platnou).

Vlivy na klima
V uvažovaných lokalitách bude vliv na mikroklima ve všech variantách (v etn pseudo-nulové)
zanedbatelný.
Vlivy na recipient do dokon ení p estavby
Je možno konstatovat, že po dokon ení p estavby dojde ke zlepšení sledovaných ukazatel
jakosti vody v recipientu (ve Vltav ) oproti sou asnému stavu. Naopak v pseudonulové variant
dojde ve v tšin ukazatel ke zhoršení oproti sou asnosti, což je t eba považovat za stav
nep ijatelný.
Zárove je nutno poznamenat, že celková p estavba Ú OV bude realizována
p edevším z d vodu snížení koncentrace celkového dusíku na odtoku na legislativou
požadované parametry.
Vlivy na recipient v pr b hu výstavby
Jak vyplývá z tabulek ukazatel zne išt ní vypoušt ných vod v pr b hu výstavby (kapitola
D.I.4.2) – jakost vypoušt né vody se oproti sou asnému stavu zásadn nezhorší.
Vlivy na vodní ekosystém
Výstavba (za p edpokladu dodržení všech doporu ení, týkajících se zejména nakládání
s ropnými produkty a ešení krátkodobých odstávek) nebude mít na vodní ekosystém žádný
negativní vliv.
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Provozem vodní linky bude zlepšena jakost vypoušt né odpadní vody (jak ve srovnání se
sou asným stavem, tak p edevším v porovnání s pseudonulovou variantou), což bude mít
mírn pozitivní vliv na jakost vody ve Vltav a tedy i na její vodní ekosystém.

Vlivy na suchozemská spole enstva a obojživelnou biotu
Lokalita Císa ský ostrov je z hlediska rostlinných i živo išných spole enstev nep ízniv
ovlivn na p edchozí antropogenní inností a povodní v roce 2002, spole enstva jsou
nep vodní, degradovaná a málo významná. Ekologická hodnota stávajících porost je nízká.
Chrán né a ohrožené druhy podle zákona o ochran p írody a krajiny, ve smyslu vyhlášky
. 395/1992 Sb., nejsou, krom n kolika živo ich (viz kapitola C.2.4.1), na lokalit pevn
potvrzeny, ale lokalita vylu uje již svým charakterem závažné objevy kolonií chrán ných druh .
V rámci územního ízení tedy bude nutno zažádat o výjimku z ochranných podmínek zvlášt
chrán ných živo ich p íslušný orgán ochrany p írody.
V další fázi projektové p ípravy (pro ú ely územního ízení) je nutno provést detailní
dendrologický pr zkum stavbou dot ených ploch (pocha rozší ení Ú OV a b ehových úprav),
na základ kterého budou vytipovány jednotlivé stromy, nebo jejich skupiny, které budou
ur eny k do asnému zachování (na dobu výstavby a ur itou dobu po jejím kon ení – funkce
optické a hlukové clony staveništ , funkce kostry budoucích výsadeb) a nebo k zachování
trvalému (jako jednotlivé stromy nebo skupiny strom , které druhov odpovídají cílovému stavu
spole enstva a budou tvo it solitér pro budoucí porost).
Bezprost edn p ed zapo etím výstavby (v . úprav b ehu ostrova) bude nutné provést
podrobný pr zkum, zam ený na okamžitý výskyt vytipovaných druh
chrán ných
obojživelník a plaz , spojený s odborným transferem vybraných druh na základ p edem
vydaných výše zmín ných výjimek. Vzhledem k povaze lokality by ve vydání výjimky (podle
odborník , podílejících se na biologickém posouzení – viz p íloha J.5) nem l být závažný
problém.
Vlivy na prvky ÚSES, Natura 2000, VKP a ZCHÚ
Jak vyplývá ze záv r specializované studie (p íloha J.5 Oznámení) nedojde k dot ení
(funk ních) skladebných prvk územního systému ekologické stability (ÚSES) a významných
krajinných prvk (VKP). Zvlášt chrán ná území (ZCHÚ) a prvky soustavy Natura 2000 se
v ak ním rádiu lokalizace výstavby nenacházejí.
Naopak, vhodn provedenými úpravami b eh (v etn realizace autochtonních výsadeb) by
mohl být výhledov cílový charakter ÚSES v lokalitách podpo en.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
P es veškerá navržená i dále doporu ovaná minimaliza ní opat ení je možno p edpokládat, že
navrhovaná varianta ešení intenzifikace Ú OV Praha (p edevším rozší ení stávajícího areálu
Ú OV do centrální ásti ostrova a provedení úprav b ehu pro zkapacitn ní koryta Vltavy) bude
vnímána (alespo p echodn , bezprost edn po dokon ení výstavby) jako rozsáhlý pr myslový
areál, p edstavující ur itý negativní zásah do stávajícího krajinného rázu území.
Vlivy na p du
V lokalit rozší ení Ú OV Praha kvalitní p dní horizont neexistuje, resp. se jedná prakticky
výhradn o písky, tj. lehké, málo úživné, nestrukturní a s vodou špatn hospoda ící nekvalitní
humusové horizonty, navíc na povrchu se zbytky po likvidaci objekt bývalé zahrádká ské
kolonie, které je ješt více znehodnocují. Jedná se však z v tší ásti o zem d lskou p du
(kultura zahrady). P dní horizont bude p ed výstavbou selektivn skryt a vhodn deponován
pro využití p i kone ných (sadových) úpravách areálu Ú OV. Stejným zp sobem bude
nakládáno s p dním horizontem v míst terénních úprav severní ásti b ehu ostrova (po
provedení úprav terénu bude humózní materiál rozhrnut na dot ené plochy).
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Ur itou kompenzací za zábor zem d lské p dy bude finan ní odvod do SFŽP za trvalé vyn tí
ze ZPF. Jak vyplývá z výše uvedeného textu – dot ení p dy a zem d lského p dního fondu
bude nevýznamné.

Vlivy na podzemní vody a ochranná pásma vodních zdroj
Nov navrhované objekty Ú OV, v rámci areálu „v zahrádkách“ teoreticky mohou mírn ovlivnit
úrove hladiny podzemních vod v okolí tohoto areálu (na návodní stran zvýšení hladiny).
S ohledem na vzdálenost plánované výstavby od nejbližších zastav ných území však lze
p edpokládat, že k pozorovatelnému ovlivn ní režimu podzemních vod a inženýrskogeologických pom r nedojde. Zárove je možno konstatovat že v p ípad pot eby existuje
jednoduché stavební ešení, které by eliminovalo vzniklé vzdutí podzemních vod (viz kapitola
D.I.4.3).
V nejbližším okolí lokality výstavby (Císa ský ostrov) se ochranná pásma vodních zdroj
nenacházejí, nebudou tudíž dot ena.
Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje
Horninové prost edí a p írodní zdroje nebudou výstavbou nijak negativn ovlivn ny.

D.II.2 Vlivy na antropogenní prost edí
Vlivy na zdravotní stav obyvatelstva
Varianta návrhová – rekonstruovaná a rozší ená Ú OV na Císa ském ostrov p edstavuje
odstran ní obt žování obyvatel pachovou zát ží v jejím okolí, podstatné snížení hluku,
emitovaného istírenským provozem, omezení rizik, souvisejících s nakládáním s hlavním
výstupním odpadem technologické linky – istírenským kalem v d sledku jeho hygienizace.
Naproti tomu dojde k zanedbatelnému zvýšení emisí vypoušt ných do atmosféry v d sledku
likvidace zvýšené produkce bioplynu spalováním, imisní zatížení však bude bude
soust ed no do oblasti, která není prakticky trvale obydlena.
Varianta pseudonulová – (situace v roce 2010 bez realizace p estavby) ne eší problém
nár stu množství i látkového zatížení odpadních vod produkovaných m stem Prahou. Tato
varianta p edstavuje riziko p etížení kapacity stávající Ú OV a vzr stajících problém
pachové zát že okolí Trojského ostrova a jejich obt žujícího vlivu, konzervuje hlukové
zatížení oblasti z provozu Ú OV. Zanedbatelné zvýšení vypoušt ní emisí do atmosféry
v d sledku likvidace zvýšené produkce bioplynu spalováním je shodné jako v porovnávané
návrhové variant .
Vlivy na hlukovou situaci
Oproti sou asnému provozu dojde k výraznému snížení ekvivalentních hladin akustického
tlaku A v tém všech uvažovaných výpo tových (referen ních) bodech v zájmovém území.
Bude to zp sobeno podstatnou zm nou v dispozi ním ešení umíst ní jednotlivých zdroj
hluku z technologie v p vodním areálu Ú OV. Dominantní zdroj hluku – erpací šneková
erpadla erpací stanice . 1 - budou v návrhovém stavu umíst na v zakrytém novém objektu
erpací stanice. Nejvýrazn ji se tato zm na projeví v oblasti obytné zástavby v ulicích
Goetheho, Ve Struhách a ve sportovním areálu TJ Sparta, ale i v ulici Papírenská a na
p ilehlé hranici areálu ZOO Praha.
Vlivy na psychickou pohodu
Psychická pohoda obyvatel bude narušována pouze p i výstavb (rušení bude pouze
do asné – tj. po dobu cca 5 let). Samotný provoz nebude mít žádný negativní vliv,
p edpokládat lze naopak vliv pozitivní, protože dojde ke zlepšení pachové a hlukové situace
v okolí Ú OV.
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Soulad (nesoulad) s koncepcí územního rozvoje a ÚPD
V sou asné dob (v dob zpracování Oznámení) je v souladu s platným územním plánem
hl. m sta Prahy pouze situování Ú OV Praha ve stávajícím areálu – tj. v severní ásti
Troského ostrova (na území Prahy 6). Zárove probíhá proces zm ny územního plánu HMP
tak, aby uvažovaná výstavba N OV v sousedství stávající Ú OV (na pozemcích tzv. zahrádek
a terénní úprava b ehu) byla rovn ž v souladu s územním plánem HMP ( ízení bylo zahájeno zastupitelstvo HMP svým usnesením dne 28.4.2005 schválilo zadání zm ny ÚP a uložilo Rad
HMP zajistit realizaci tohoto usnesení). Dosažení plného souladu je p edpokládáno podle
harmonogramu p ípravy celé investice k listopadu 2005.
Vlivy z hlediska protipovod ové ochrany areál staveb a m sta Prahy
Stávající areál Ú OV z stane proti stoleté vod ochrán n existujícími obvodovými hrázemi.
Nové objekty, budované v areálu stávající Ú OV ( erpací stanice s trafostanicí, denitrifika ní
filtry), jsou ešeny v souladu s vyhláškou HMP tak, že prostory, v nichž jsou umíst na
rozhodující za ízení, budou umíst ny 1 m nad kulmina ní hladinou p i povodni v roce 2002.
Jednotlivé objekty Ú OV budou p ípadn na stejnou úrove chrán ny lokáln - s ohledem na
jejich d ležitost a finan ní a technickou náro nost p íslušných opat ení. 25
V novém areálu (N OV) budou všechny objekty (mimo dosazovacích nádrží)
ochrán ny proti stoleté vod tím, že koruny st n objekt nádrží vodní linky jsou navrženy nad
úrovní hladiny p i Q100. Úrove vnit ních komunikací kolem objekt vodní linky bude na úrovni
cca Q50 a kolem dosazovacích nádrží na úrovni cca Q20. Komplex dosazovacích nádrží (st ny
vytaženy nad úrove hladiny p i Q20) tvo í betonové kruhové nádrže, odolné povod ovým
pr tok m, s minimálními škodami v p ípad zaplavení a s možností rychlého zprovozn ní po
opadnutí vod. Nová linka Ú OV by tak byla pln provozuschopné do Q20, rozhodující objekty
p ístupné do Q50, ovšem i po pr chodu vyšších povodní by byla schopna rychlého
znovuzprovozn ní. Ostatní rozhodující objekty N OV jsou navrženy v souladu s vyhláškou
HMP tak, že prostory, v nichž jsou umíst na rozhodující za ízení budou umíst ny 1 m nad
kulmina ní hladinou p i povodni v roce 2002.
Rozší ení Ú OV Praha se navrhuje v záplavovém území eky Vltavy. Znepr to n ní ásti
ostrova by nep ízniv ovliv ovalo odtokové pom ry v Trojské kotlin a zp sobovalo vzdutí
v oblasti Holešovic a Karlína. Proto je navržena úprava stávajícího terénu v okrajových ástech
ostrova, která kompenzuje narušené p erozd lování pr toku mezi ekou a plavebním kanálem.
Tímto opat ením bude zcela zamezeno zp tnému vzdutí Vltavy p i povodních nad Císa ským
ostrovem. Odtokové pom ry se tak proti sou asnému stavu nezm ní.

Estetická hlediska
Z estetického hlediska je navržené ešení vícemén p ijatelné. P esto je nezbytné se
estetickým, respektive architektonickým ešením i nadále zabývat jak z pohledu detailního
návrhu jednotlivých objekt , tak p edevším celkové kompozice areálu a jeho za len ní do
okolního prost edí (v etn optimalizace návrhu terénních a sadových úprav, kompenza ních a
krajinotvorných výsadeb apod.). P esto je možno p edpokládat, že tento rozsáhlý pr myslový
areál bude (alespo p echodn , bezprost edn po dokon ení výstavby) vnímán spíše
nep ízniv (rozší ení stávajícího areálu Ú OV do centrální ásti ostrova a provedení úprav
severního b ehu ostrova pro zkapacitn ní koryta Vltavy).
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Nová Ú OV nebude mít žádný vliv na hmotný majetek a kulturní památky.
Dojde k mírnému nár stu dopravy, v souvislosti s výstavbou – tento negativní vliv je možné
minimalizovat spln ním doporu ení (kapitola D.IV.3).

25

) tato opat ení nejsou sou ástí posuzovaného zám ru
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Sociáln -ekonomické vlivy
V období výstavby bude na stavb zapot ebí cca 200 pracovník (výstavba po dobu cca 5 let).
Tuto skute nost je možno hodnotit jako pozitivní vliv na vzr st nabídky pracovních míst.
V období provozu bude oproti sou asnému stavu vytvo eno cca 10 nových pracovních míst.
Vliv na zam stnanost bude tedy celkov nevýznamný.
Nároky na odpadové hospodá ství
Nároky na odpadové hospodá ství se v zásad nebudou výrazn lišit od sou asného stavu.
V níže uvedeném textu je popsáno výhledové nakládání s rozhodujícími odpady, souvisejícími
s provozem intenzifikované Ú OV Praha.
Písek - výhledová produkce písku z vodní linky je stanovena na cca 29 t/den. Odpad z lapák
písku pod katalogovým íslem 19 08 02 - není za azen mezi nebezpe né odpady. Písek bude
odvážen (stejn jako dosud) na skládku odpadu nákladními automobily.
Shrabky - výhledová produkce shrabk z eslí je stanovena na cca 26 t/den. Tento odpad,
vedený pod katalogovým íslem 19 08 01 - není za azen mezi nebezpe né odpady. Bude
odvážen (stejn jako dosud) na skládku odpadu nákladními automobily v kontejnerech.
Stabilizovaný kal z išt ní komunálních odpadních vod. Výhledová produkce odvodn ného
vyhnilého kalu je stanovena na 248 t/den. Tento odpad, vedený pod katalogovým íslem 19 08
05, není za azen mezi nebezpe né odpady. Odstra ování tohoto odpadu se p edb žn
uvažuje shodné nebo obdobné jako v sou asnosti – tj. ukládáním na skládce komunálního
odpadu. Odvážení odpadu se p edpokládá ve velkokapacitních nákladních automobilech,
zabezpe ených proti úniku odpadu z korby, odpad bude dezodorizován. V nejbližším výhledu
(resp. v rámci posuzovaného zám ru) se zásadní zm ny ve zp sobu nakládání s odpadem
(rozumí se s istírenským kalem) nep edpokládají – i nadále se uvažuje se skládkováním.
Nelze však vylou it, že se v pr b hu následujících let provozovatel (resp. investor) rozhodne
pro jinou variantu nakládání s odpadem – nap . odstra ování kalu za energetického využití
spalováním i spoluspalováním 26.
Zám r intenzifikace kalového hospodá ství v rámci p estavby Ú OV reaguje na o ekávané
zvýšené látkové zatížení istírny a v d sledku zvýšení ú innosti istírenského procesu - tím
dojde k nár stu množství produkovaného surového kalu. Procesy termofilního vyhnívání a
termické hydrolýzy zajistí hygienizaci odpadu a relativní redukci jeho objemu.
Komunální odpad (katalogové íslo skupiny: 20 01, 20 02, 20 03). Komunální odpad
vyprodukovaný v areálu Ú OV bude (obdobn jako v sou asnosti) ukládán do kontejner , v
rámci areálu Ú OV budou vytvo eny podmínky pro t íd ní a odd lené shromaž ování a
odstra ování jednotlivých druh (p edevším nebezpe ných složek) komunálních odpad .
Provozovatel musí zajistit efektivní systém nakládání s odpady, produkovanými v souvislosti
s provozem NÚ OV, k tomu ú elu bude zpracován nový Program odpadového hospodá ství
závodu. Odstra ování veškerých odpad , vznikajících v provozu Ú OV, musí být zajiš ováno
specializovanými oprávn nými firmami, v souladu s platnými p edpisy v oblasti odpadového
hospodá ství; o vznikajících odpadech a zp sobu jejich zneškodn ní nebo využití bude vedena
odpovídající evidence.

26

) Sm rnice rady 99/31/ES o skládkách odpadu, která krom jiného omezuje ukládání biologicky
rozložitelných odpad na skládky, p i emž náhradu lze hledat ve zvýšené mí e materiálového a
energetického využívání odpad . Tato sm rnice stanoví, že každý lenský stát musí prokázat, že:
nejdéle v roce 2006 ukládá do skládek o 25 % mén biologicky rozložitelných odpad než v roce 1995
nejdéle v roce 2009 ukládá do skládek o 50 % mén biologicky rozložitelných odpad než v roce 1995
nejdéle v roce 2016 ukládá do skládek o 65 % mén biologicky rozložitelných odpad než v roce 1995
eská republika využila možnosti podle l. 3 odst. 2 této sm rnice odložit dosažení t chto cíl o dobu 4
let, tzn. že milníky pro R jsou roky 2010, 2013 a 2020.
Využití kal z Ú OV Praha v zem d lství v sou asnosti brání vysoké maximální obsahy vybraných
t žkých kov a zcela nedostate ná poptávka po této surovin v zem d lském sektoru.
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Nároky na energetické a surovinové zdroje, dopravní infrastrukturu
Podrobn ji je komentováno v kapitolách i.3.3; i.3.4; B.II.3; B.II.4. Jsou ádov srovnatelné
v obou porovnávaných variantách (pseudo-sou asném stavu i stavu návrhovém) s tím, že
oproti stávajícímu stavu (kapitoly i.3.3 a i.3.4) by p i budoucím provozu i v p ípad pseudosou asného stavu došlo vzhledem ke zvýšení látkového zatížení istírny k nár stu spot eby
chemikálií i elektrické energie. K nár stu spot eby surovin v návrhové variant v porovnání
s variantou pseudo-nulovou dojde evidentn u srážedel a flokulantu (terciální stupe išt ní) a
pro ú ely provozu dezodoriza ních kolon (H2SO4, NaCl, NaOH), k mírnému nár stu spot eby
elekt iny dojde v d sledku zdvojení vodní linky a v tšího množství technologických spot ebi .
Tento nár st bude z ásti pokryt zvýšení výroby elekt iny kogenera ními jednotkami.
Nároky na dopravní infrastrukturu se pro srovnávané varianty (pseudo-sou asný stav i stav
návrhový) prakticky neliší.

D.II.3 P eshrani ní vlivy
eská republika je vázána dokumentem „Dohoda o mezinárodní komisi pro ochranu Labe“,
která byla podepsána v roce 1990, smluvními stranami byly v té dob
SFR, SRN a Evropská
spole enství. Podle dohody je p edm tem spolupráce v dané oblasti získávání pitné vody
z b ehové infiltrace, dosažení ekosystému co nejbližšího p írodnímu stavu, se zdravou etností
druh a trvalé snižování zatížení Severního mo e z povodí Labe. (Zjednodušen lze interpretovat
- cílem dohody je zlepšení jakosti vody v Labi a zlepšení stavu vodního a b ehového ekosystému).
Celková p estavba Ú OV Praha je pln v souladu s cíli výše uvedené dohody. Vltava, jako
nejvýznamn jší p ítok Labe, má p ímý a podstatný vliv na jakost vody v Labi a pražská úst ední
istírna je jedním z nejvýznamn jších zdroj vypoušt ného zne išt ní v jejím povodí. Zlepšení
jakosti vypoušt né vody z Ú OV Praha je tedy nesporn p ísp vkem k daným cíl m.
Protože však vzdálenost místa vypoušt ní od hrani ního profilu iní cca 150 km a zm ny
koncentrací zne išt ní ve vypoušt ných vodách budou ádov v jednotkách procent oproti
sou asnému stavu, nelze p edpokládat po dokon ení p estavby skokové zlepšení jakosti
v hrani ním profilu R/SRN. Aspekt , které ovliv ují jakost vody v hrani ním profilu je celá ada –
od okamžitých pr tokových pom r , m sí ních a ro ních pr m rných pr tok v jednotlivých
letech, p es postupný pokles vypoušt ného zne išt ní z jednotlivých bodových zdroj (v d sledku
probíhajícího procesu intenzifikace rozhodujících istíren odpadních vod v povodí a výstavby OV
v menších sídlech) a difuzního zne išt ní v mezipovodí a povodí Labe nad soutokem s Vltavou a
rovn ž uvol ování polutant z dnových a b ehových sediment (usazených v historických
dobách).
V d sledku realizace zám ru p estavby Ú OV Praha se tedy nep edpokládají žádné
podstatné p eshrani ní vlivy.
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D.III Charakteristika environmentálních rizik p i možných haváriích a
nestandardních stavech
Stavební objekty vodní linky Ú OV jsou navrhovány p evážn jako podzemní železobetonové
jímky, v souladu s p íslušnými stavebními normami a p edepsanými postupy prací. Z hlediska
typu, funkce a kvality provedení stavebních objekt se p i b žném provozu nep edpokládá
možnost vzniku jakékoliv havárie a nestandardního stavu, krom p írodních katastrof, eventuáln
vále ných i teroristických útok , p i nichž by mohlo dojít k destrukci objekt . Vzhledem k tomu, že
takovéto stavy jsou naprosto nep edvídatelné, není možno p edem stanovit opat ení pro jejich
minimalizaci. Rozhodující hydraulické cesty jsou zdvojeny a ešeny obtoky. Celá mechanicko
biologická istírna je ešena ve ty linkovém uspo ádání, které minimalizuje dopad p ípadné
havárie na životní prost edí. Možnosti vzniku havárií budou díky aplikované technologii,
automatické regulaci a bezpe nostním opat ením jakož i požadované vysoké kvalifikaci
obsluhujícího personálu minimální.
Z hlediska vybavení strojní a technologické ásti jsou rozhodující stroje a za ízení
zdvojena a zajišt ny bu montované i nemontované rezervy.
Zajišt ní p ívodu elektrické energie je ešeno dle 2. stupn zajišt ní dodávky dle SN ze
sít Pražské energetiky. Znamená to, že hlavní p edávací místo je na Ú OV, k n muž jsou hlavní
napájecí kabely vedeny zálohovan , transformátory hlavních i podružných transforma ních stanic
jsou se 100% zajišt ním.
Z hlediska zne išt ní p itékající vody lze p edpokládat, že v Praze nejsou takové zdroje
zne išt ní, které by mohly ohrozit, p ípadn úpln p erušit technologický isticí proces Ú OV.
Koncentrace zne išt ní a zdroje odpadních vod jsou podmín ny dodržováním kanaliza ního ádu.
Zne išt ní odpadní vody je sledováno automatickými idly, p ípadn vizualizací a
obsluhou. P i eventuelním výskytu nevhodných p ítok (nap . nep edvídatelná pr myslová
havárie) je nutno operativn identifikovat zdroj a ešit obtok díl ích ástí, p ípadn odstavit celou
istírnu.
Protipovod ové zabezpe ení NÚ OV je blíže popsáno v kapitolách B.I.6.6 a D.I.4.4
Oznámení.

Preventivní opat ení
Provoz za ízení NÚ OV bude vybaven dostate ným aktivním bezpe nostním za ízením. Postupy
pro ešení nestandardních situací a havárií budou zakotveny v p edem schválených provozních
dokumentech (p íslušnými orgány státní správy) - provozním ádu, havarijním a požárním ádu a
povod ovém plánu. Obsluhující personál bude vysoce kvalifikovaný a periodicky školený pro
obsluhu za ízení za normálního i výjime ného stavu.
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D.IV Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci
nep íznivých vliv na životní prost edí
D.IV.1 Územn plánovací opat ení
V p vodní verzi územního plánu hl. m. Prahy bylo výhledov po ítáno s tím, že plocha, na které je
v sou asnosti umíst na Ú OV, bude sloužit k odpo inku, tj. že zde vzniknou plochy zelen .
Vzhledem k tomu, že v sou asné dob nemá m sto Praha k dispozici jinou plochu pro umíst ní
nové Ú OV, rozhodlo zastupitelstvo na svém jednání dne 25.11.2004 usnesením 22/19 „k návrhu
zm ny Z 0652/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (Ú OV - Císa ský ostrov)“ o
zm n územního plánu. Na míst , kde je dnes Ú OV se tedy i nadále po ítá s jejím umíst ním;
plochy budou i nadále ozna ené jako plochy pro odkanalizování.
Zárove usnesení Zastupitelstva hlavního m sta Prahy íslo 22/20 uložilo Rad HMP
zahájení po ízení zm ny ÚPn SÚ HMP o rozší ení plochy Ú OV o plochu v t sném jeho
sousedství – plochu zahrádek v pot ebném rozsahu pro uvažovaný projekt. Rada HMP následn
svým usnesením íslo 0002 ze dne 4.1.2005 uložila zástupci editele MHMP, pov enému ízením
sekce útvar rozvoje HMP, zahájit projednání návrhu podání zm ny Z 1525/00 ÚPn SÚ HMP,
obsahující zm nu využití pozemk v sousedství Ú OV pro pot eby N OV.
Následn Rada HMP svým usnesením íslo 0461 ze dne 19.4.2005 souhlasila s návrhem
zadání zm ny Z 1525/00 ÚPn SÚ HMP a uložila 1. nám stkovi primátora p edložit tento návrh
Zastupitelstvu HMP. Zastupitelstvo HMP svým usnesením íslo 27/06 ze dne 28.4.2005 schválilo
zadání zm ny Z 1525/00 a uložilo Rad HMP zajistit realizaci tohoto usnesení.
V sou asné dob tedy probíhá proces zm ny územního plánu HMP tak, aby byla
uvažovaná výstavba N OV v sousedství Ú OV na pozemcích tzv. zahrádek (a provedení úpravy
severního b ehu ostrova pro zkapacitn ní koryta Vltavy pro p evod povodní) v souladu s územním
plánem HMP. Tento plný soulad je p edpokládán podle harmonogramu p ípravy celé investice ke
27.11.2005.

D.IV.2 Technická a organiza ní opat ení obsažená v hodnoceném
technickém návrhu
Navrhovaná technologie išt ní splaškových odpadních vod používá nejmodern jší a p itom
v praxi ov ené ešení. Tímto zp sobem je již v návrhu minimalizována možnost negativního
dopadu vypoušt ných biologicky vy išt ných odpadních vod na životní prost edí. Vícelinkové
uspo ádání navíc minimalizuje p ípadný dopad poruch i havárií v technologii išt ní na výslednou
kvalitu odtoku.

D.IV.3 Opat ení dále doporu ovaná v rámci zpracovaného Oznámení
D.IV.3.1 Opat ení dále doporu ovaná pro další fázi p ípravy výstavby
Pro další p ípravu stavby lze uvést následující doporu ení
do ešit a projednat vhodné a p im ené architektonické za len ní areál Ú OV do krajiny,
volbou nejenom tvaru a výšky objekt , ale také barevným a materiálovým ešením
optimalizovat výsledný návrh terénních úprav severního b ehu ostrova (dosáhnout
kompromisního ešení z hlediska minimalizace vlivu na odtokové pom ry a minimalizace vlivu
na b ehový ekosystém a krajinný ráz, p ipravit a projednat vhodná opat ení pro kompenzaci
tohoto zásahu do p írody a krajiny), vhodným návrhem výsadeb podpo it cílový stav prvk
ÚSES (p edevším lokální úrovn ) na ostrov i jeho blízkém okolí a to v etn volby travní
sm si (doporu ují se vlhkomilné a mezofilní druhy trav, nejlépe s dominancí srhy lalo naté a
psárky lu ní).
zažádat o výjimku z ochranných podmínek zvlášt chrán ných živo ich (ve smyslu § 56,
zákona . 460/2004 Sb. - o ochran p írody a krajiny)
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p edložit ke schválení žádost o zásah do významného krajinného prvku (na základ výsledk
podrobného dendrologického pr zkumu v lokalitách budoucí výstavby), zajistit realizaci
náhradní (kompenza ní) výsadby za kácené d eviny v rámci stavby
p edložit ke schválení žádost o vyn tí ploch ze zem d lského p dního fondu (zabírané
plochy zahrad pro areál N OV)
detailn do ešit i asový postup provád ní kácení, krajinotvorných a kompenza ních výsadeb
a to za ú elem optického a hlukového odstín ní staveništ a pozd ji N OV (do asn
ponechat alespo kostru stávajícího porostu v dot ené ploše, tuto zele postupn
regenerovat - již v soub hu s výstavbou - a p izp sobit cílovým požadavk m: kone ného
architektonického ztvárn ní okolí intenzifikované Ú OV, p írodních stanovištních podmínek a
protipovod ové ochrany m sta)
dále p ipravovat optimalizaci ešení kalové koncovky istírenského provozu - nakládání
s kaly; p ipravovat alternativu sou asného stavu, tj. odstra ování kalu skládkováním tak, aby
po roce 2010 byla pln na Sm rnice rady 99/31/ES o skládkách odpadu – bylo
minimalizováno množství ukládaných biologicky rozložitelných odpad na skládky –
alternativou m že být nap . spalování i spoluspalování za sou asného energetického využití
apod.
v dalším stupni p ípravné projektové dokumentace a v rámci žádosti o povolení stavby
p edložit projekt prací provád ných hornickým zp sobem, v etn projektu p ípadných
trhacích prací a posouzení jejich vlivu na okolní zástavbu
do ešit a projednat p ípadné další možnosti p íjezdu na staveništ (p ípadn i pro vjezd do
areálu istírny p i budoucím provozu) – p edevším p íjezd z ulice Za Elektrárnou p es most u
jezdeckého areálu TJ Žižka na Císa ském ostrov
p i výb rovém ízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích m ítek i
specifikaci garancí na minimalizování negativních vliv stavby na životní prost edí a na
celkovou délku výstavby; ve výb rovém ízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postup výstavby (s využitím mén hlu ných a životnímu prost edí šetrných
technologií)
pro stavbu vypracovat plán havarijních opat ení pro p ípad havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby;
v p ípad havárie bude nezbytné postupovat podle pokyn zpracovaných v havarijním plánu
(za ízení staveništ musí být vybaveno dostate ným množstvím sana ních prost edk pro
p ípadnou likvidaci únik ropných látek, v p ípad úniku ropných nebo jiných závadných látek
bude kontaminovaná zemina neprodlen odstran na a uložena na lokalit ur ené k t mto
ú el m)
pro fázi výstavby vypracovat i povod ový plán, obsahující p edevším ešení evakuace a
zajišt ní staveništ pro p ípad povodn
v rámci žádosti o povolení stavby p edložit specifikaci druh a množství odpad vzniklých v
procesu výstavby a doložit zp sob jejich zneškodn ní, investor stavby vytvo í v rámci za ízeni
staveništ podmínky pro t íd ní a shromaž ování jednotlivých druh odpad v souladu se
stávajícími p edpisy v oblasti odpadového hospodá ství; o vznikajících odpadech v pr b hu
stavby a zp sobu jejich zneškodn ní nebo využití bude vedena odpovídající evidence;
sou ástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etap výstavby
(zejména výkopovou zeminu) nejprve nabídnout k využití
naplánovat a p izp sobit nutné ( asov omezené) odstávky funkce biologické ásti istírny
v pr b hu výstavby p íhodným pr tokovým stav m ve Vltav (vysoké ed ní vypoušt ných
ne išt ných vod), postupovat ve spolupráci s podnikem Povodí Vltavy s.p. (dojednat p ípadné
pot ebné zvýšené vypoušt ní z vltavské kaskády)
k žádosti o stavební povolení p edložit návrh aktualizovaného provozního a manipula ního ádu
Ú OV a povod ový a havarijní plán - dokumenty pro období budoucího provozu
p ed zapo etím stavebních prací provést okamžitý pr zkum lokalit(y) z hlediska chrán ných
živo ich a provést jejich p ípadný záchranný transfer na jinou, vhodnou lokalitu v okolí, dle
doporu ení orgánu ochrany p írody (nejlépe Královská obora nebo údolí Vltavy mimo
urbanizované plochy)
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provést p ed zapo etím stavby obedn ní všech vzrostlých strom , které budou dot eny
stavbou a nejsou ur eny k odstran ní
v areálu stávající Ú OV je vhodné pro zachování porost travin a k ovin omezit práci a
pojezdy po ochranných hrázích Ú OV na nezbytné minimum; organiza ními a technickými
opat eními zajistit nedot ení litorálního pásma b ehu výstavbou
zajistit parkovací plochy (a p ípadné erpací plochy a sklady PHM) mimo záplavové území a
zajistit pro celé území stavby odpovídající jímání úkap (vany), odtok a možných havarijních
odtok škodlivin do podzemních vod (lapoly u ploch pro vozidla, balený vapex, zajišt ný
servis, atp.); zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s p ed išt ním lapolem a zajistit
odb ry vzork a odpovídající likvidaci p ípadných odpadních a zne išt ných vod
celý proces výstavby, v etn dopravy stavebního materiálu a technologie na stavbu musí být
organiza n zajišt n tak, aby maximáln omezoval možnost narušení faktor pohody
obyvatel i voln žijících druh živo ich , a to zejména ve dnech pracovního klidu; nepovolit
hlu nou stavební innost v dob od 22:00 do 06:00 hod
kontrolovat dodržování požadavku dopravovat p ebyte né vyt žené zeminy a horniny a
materiály z demolic p i výstavb pouze po vodní cest (viz. kapitola B.II.4 tohoto Oznámení)
zajistit, aby staveništní za ízení svými ú inky - zejména exhalacemi, hlukem, ot esy, prachem,
zápachem, osl ováním a zastín ním - p sobilo na okolí nad p ípustnou míru (nelze-li ú inky
na okolí omezit nad p ípustnou míru, mohou se tato za ízení provozovat jen ve vymezené
dob )
kontrolovat dodavatele staveb p i zajiš ování ádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných
p ístupových cest k za ízení staveništ po celou dobu výstavby (zajistit ú innou techniku pro
išt ní vozovek p edevším p i provád ní zemních prací)
s ohledem na p edpokládaný rozsah stavebních prací a p epravy stavebních hmot i
rozhodující podíl stavebních hmot a dílc , pot ebných pro realizaci jednotlivých etap výstavby,
p epravovat p ednostn též po vodní cest
v dob výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanism a t žké techniky v
blízkosti obytné zástavby a hlu ná za ízení (nap . kompresory) stínit mobilními akustickými
zást nami (nutná pr b žná kontrola ze strany investora)
z d vodu snížení prašnosti (negativní vliv na širší okolí) provád t kropení p i pracích, u
kterých dochází k ví ení prachu, p i bouracích pracích je nutno provád t kropení sut a
p ilehlých prostor ke snížení prašnosti
všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné je bude kontrolovat zejména z hlediska možných úkap ropných
látek; je t eba zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s p ed išt ním lapolem a zajistit
odb ry vzork a odpovídající likvidaci p ípadných odpadních a zne išt ných vod, ve
stavebních mechanismech se doporu uje p ednostn používat ekologicky šetrná mazadla a
oleje
zajistit dostatek sadbového materiálu pro kompenzaci škod na zeleni (v etn výsadby
trávník ), tak aby bylo možno za ít p edb žn s rekultivací a údržbou okolí staveb - nejlépe
již v soub hu s výstavbou; provést zatravn ní ploch, které nebudou využívány k provozu
Ú OV a výsadbu strom a okrasných ke za ú elem zlepšení vizuálního vjemu areálu
Ú OV

D.IV.3.2 Opat ení dále doporu ovaná pro fázi provozu
zajistit okamžitou revitalizaci ploch dot ených výstavbou a navržené i stávající zelen ihned
po ukon ení stavby, tak aby byla omezena invaze neofyt a zajišt na výsadba kompenzaních druh ,
je nutné zajistit alespo základní monitoring vliv na biologické složky p írody po ukon ení
stavby a to: biomonitoring výskytu neofyt spojených s jejich odstran ním, ochrana
ponechaných nebo transferovaných živo ich a jejich okolních biotop (nap . niva eky
Vltavy, Císa ský ostrov, nebo Královská obora)
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zajistit následnou odbornou p stební pé i a údržbu realizované výsadby (v etn pé e o travní
porosty)
provád t d slednou kontrolu a postprojektovou analýzu vliv staveb a opat ení po ukon ení
stavby na životní prost edí (p edevším jakost vy išt né odpadní vody a vliv na recipient, vliv
na hlukovou situaci, kvalitu ovzduší, p írodu apod.)
vést pe livou evidenci ve smyslu p íslušných provád cích p edpis : o p ivád ném a
vypoušt ném zne išt ní odpadní vody, o produkci a zp sobech odstra ování odpad ,
provád t periodická m ení vypoušt ných emisí do ovzduší (kogenerace, kotelna, ho áky
zbytkového plynu), provád t m ení pachové zát že, v od vodn ných p ípadech provést
hluková m ení
provád t technicko-organiza ní opat ení k zvyšování efektivity a spolehlivosti istírenského
procesu, minimalizaci produkovaných (p edevším nebezpe ných) odpad
a emisí
vypoušt ných do ovzduší
provád t údržbu v souladu se schváleným provozním a manipula ním ádem za ízení Ú OV

D.IV.4 Kompenza ní opat ení
Za ur itou formu kompenzace je možno považovat finan ní odvod do SFŽP a rozpo tu obcí za
trvalé vyn tí ze ZPF za zábor zem d lské p dy.
Na základ výsledk projednání v dalších fázích schvalovacího
kompenza ní výsadba d evin (viz p edchozí kapitoly).

ízení bude realizována

O p ípadné další kompenzaci za dot ení území v p sobnosti m stských ástí Prahy, bude možno
uvažovat na základ výsledk následujících projednání zám ru, investor s ur itými formami
kompenzací po ítá.
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D.V Použité metody prognózování a výchozí p edpoklady hodnocení
vliv
Metodika prognózování a zdroje získávání podklad o stavu životního prost edí jsou uvedeny
vždy v tematicky p íslušných kapitolách a ve specializovaných doprovodných studiích Oznámení.
Komentá je uveden i v následující kapitole D.VI.
P edpoklady pro stanovení jednotlivých vliv (podklady ve v ci emisí do ovzduší a hluku, množství
a zne išt ní odpadní vody, zbytkových materiál , nárok na surovinové a energetické zdroje a
dopravu) byly zvoleny na úrovni maximálního využití navrhované kapacity za ízení – viz kapitola
B.I.2 (navrhované varianty ešení) a kapitoly i.2, i.3.2 (tzv. pseudonulová varianta)
Jako odborný podklad pro zhodnocení rozhodujících vliv byly zpracovány také specializované
studie – p evážn jsou p iloženy jako samostatné doprovodné p ílohy p edkládaného Oznámení:
Akustická studie - kolektiv fy EKOLA group, s.r.o. (04.2005) – p íloha J.1
Posouzení vlivu zám ru na ovzduší (rozptylová studie) - ECO-ENVI-CONSULT,
RNDr. T. Bajer, CSc. (05.2005) – p íloha J.2
Posouzení zdravotních rizik - RNDr. A. Skácel, CSc. (05.2005) – p íloha J.3
Posouzení zám ru z hledisek architektonických a urbanistických a souladu
s územním plánem – Doc. Ing. arch. A. Mansfeldová, CSc. a kol. (07.2005) – p íloha J.4
Posouzení vlivu zám ru na vodní ekosystém - Výzkumný ústav vodohospodá ský –
T.G.M., RNDr. Fuksa, CSc. a kolektiv (11.2004)
Biologické posouzení zám ru (vliv na suchozemskou a obojživelnou biotu, ekosystémy a
p írodu) - Mgr. M. Pond lí ek (07.2005) – p íloha J.5
Posouzení sou asného pachového zatížení oblasti z Ú OV Praha - kolektiv firmy
ODOUR, s.r.o. (11.2004) – p íloha J.6
Akustická studie byla zpracována na základ úzké spolupráce projektant a zpracovatel
akustické studie a na základ zjišt ného stavu akustické situace v území (a už na základ
m ení, nebo výpo t ). Porovnáván byl návrhový stav ešení s tzv pseudo-nulovou variantou.
Hluk byl hodnocen ve smyslu na ízení vlády . 88/2004 Sb., které novelizuje na ízení vlády
. 502/2000 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací (na jeho základ jsou
stanovovány limity nejvýše p ípustných hodnot hluku ve venkovním chrán ném prost edí).
Posouzení vlivu zám ru na ovzduší (rozptylová studie) bylo zpracováno v souladu s platnou
legislativou R a EU.
Vstupní hodnoty stávajících zdroj zne iš ování byly stanoveny na základ autorizovaných
protokol z jednorázového m ení a provozních údaj o zdrojích. Nový zdroj MG5´ byl predikován
na základ odborného odhadu zvýšeného množství využívaného bioplynu
Vyhodnocení vliv na kvalitu ovzduší posuzovaného zám ru bylo provedeno s využitím metodiky
SYMOS 97, verze 2003. Výpo et z hlediska rozptylu škodlivin byl proveden pro následující
škodliviny:
- PM10, NOx, NO2, CO a benzen z hlediska liniových a plošných zdroj , souvisejících s
dopravou
- PM10, SO2, NOx, NO2, CO a organické látky vyjád ené jako Σ C ve vztahu ke stacionárním
zdroj m zne išt ní ovzduší
Posouzení zdravotních rizik bylo provedeno standardní metodikou, místním šet ením a úzkou
spoluprací s projektanty a zpracovateli výše uvedených studií.
Hodnocení vztah
- dávka – ú inek bylo provedeno pomocí doporu ených hodnot WHO pro hlukové klima a na
základ národní legislativy
- dávka – ú inek pro chemické škodliviny bylo založeno na národních legislativních limitech a
na toxikologických hodnotách US EPA (databáze IRIS) pro referen ní koncentrace pro tento
ešený p ípad
archiv. íslo: 04 029/05/1
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- dávka – ú inek pro imise etanolu a pachových látek bylo provedeno pomocí ichových prah
a ve smyslu vyhl. 356/2002 Sb.
Zp sob odhadu expozice
Odhad zdravotních rizik byl proveden s ohledem na trvalý provoz za ízení (cca 8760 provozních
hod/rok). P i hodnocení expozice byla zohledn na nejbližší obytná zástavba a lokality
s p echodným výskytem obyvatel – botanická a zoologická zahrada. Stejn bylo zohledn no i
plošné riziko v oblasti ší ení vle ky pach a škodlivin sm rem do centrální ásti Prahy údolím toku
Vltavy a obytné zástavby v m stské ásti Bubene , Dejvice, Troja. Populace ovlivn ná dopravními
vlivy provozu Ú OV Praha byla zohledn na pouze do vzdálenosti cca 800 m od prostoru Ú OV,
ve v tší vzdálenosti již je pohlcena celkovou intenzitou dopravy v hlavním m st , a proto není
možno modelovat tento vliv jako samostatný.
Kvalitativní odhad zdravotního rizika
posuzování zm ny hlukového klimatu - je zohledn n provoz Ú OV Praha, p edevším vliv
technologie v no ní dob a doprava stabilizovaného vyhnilého kalu v denní dob .
imise chemických látek a prachu, pocházejících z provozu technologie vodní linky, (ve
variant pseudo-nulové a návrhové) p edstavují látky, pro n ž je významná hodnota jejich
lokálního maxima v obydlených ástech m sta; chemické imise z provozu Ú OV a obslužné
dopravy se oproti sou asnému stavu kvalitativn nezm ní.
imise pachových látek - významné jsou krátkodobé maximální hodnoty imisí, které ohrožují
subjektivní pohodu v obydlené a rekrea ní ásti m sta.
Kvantitativní odhad zdravotního rizika byl proveden pro ukazatele hlu nost, chemické a pachové
imise.
Posouzení vlivu zám ru na vodní ekosystém bylo zpracováno na základ následujících dat a
podklad :
údaj o jakosti vody ve Vltav v profilu nad Ú OV (Podolí, Troja) a profilu Roztoky, Lib ice a
Zel ín (ukazatele zne išt ní vody za dvouleté období 2002 a 2003, m sí ní, ro ní, medián,
hodnota nep ekro ená v 90% p ípad )
údaj o ovlivn ní základních chemických ukazatel jakosti vody ve Vltav v d sledku innosti
Ú OV pro (pseudo)sou asný stav a pro stav po dokon ení rekonstrukce Ú OV – CHSKCr,
BSK5, rozpušt ný kyslík, NL, Ncelk (v etn amoniakálního, dusi nanového, organicky
vázaného), Pcelk
dat o jakosti vody v úseku Vltavy Podolí - Zel ín - m sí ních dat za období 1999 - 2003, a to
dva soubory dat: ze státního monitoringu jakosti vody v tocích na profilech Podolí, Lib ice,
Zel ín (data byla transformována z HEIS VÚV T.G.M.) a ze sledování správce toku - státního
podniku Povodí Vltavy Praha - poskytnutá správcem dat a laborato í s.p. Povodí Vltavy
dat VÚV T.G.M., získaných p i ešení výzkumných projekt (v oblasti ryby, sedimenty,
biofilmy, bakterie).
Biologické posouzení zám ru (vliv na suchozemskou a obojživelnou biotu, ekosystémy a
p írodu) bylo provedeno na základ terénního šet ení (10.2004, 04. a 06. 2005) a s využitím
archivních dat o fló e a faun daných území, odborné literatury a na základ shromážd ní
informací o systému ekologické stability území, zvlášt chrán ných územích a soustav
Natura 2000.
Posouzení pachového zatížení oblasti z Ú OV Praha bylo zpracováno na základ studia
p edm tných lokalit a na základ zákona . 86/2002 Sb. o ochran ovzduší a o zm n n kterých
dalších zákon (Zákon o ochran ovzduší), § 10 - zjiš ování pachových látek, respektive
v souladu s vyhláškou . 356/2002 Sb. 27.

27

) kterou se stanoví seznam zne iš ujících látek, obecné emisní limity, zp sob p edávání zpráv a informací,
zjiš ování množství vypoušt ných zne iš ujících látek, tmavosti kou e, p ípustné míry obt žování
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Jako hlavní stávající zdroje zápachu bylo vytipováno p edevším kalové hospodá ství a
následn mechanické p ed išt ní. Pro Ú OV Praha byly vypo teny hypotetické výsledky pro
pachové emise z aktiva ních nádrží. Pro koncentrace spl ující emisní limit 50 ouE/m3, p i proud ní
vzduchu 0,5 m/s a ploše aktiva ních nádrží 24 000 m2 je emise pachových látek 600.000 ouE/s.
Jedná se jen o orienta ní výpo et na základ dat z jiných velkých m stských OV. Na základ
t chto dat zpracovaná rozptylová studie popisuje postižitelné imise pachových látek až do
vzdálenosti 2 km od zdroje, p i emž ve výpo tu nebyly zahrnuty další zdroje, jako jsou nap .
nádrže primární sedimentace.
Pro výpo et rozptylu pachových látek do blízkých oblastí byl použit disperzní model OMONOS.
Základní podklady a literatura jsou souhrnn uvedeny v kapitole H.3 Oznámení.

D.VI Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itosti, které se
vyskytly p i specifikaci vliv
Návrh technologie išt ní odpadních vod vždy vychází z výhledové produkce množství a
zne išt ní odpadních vod. Stanovení budoucího vývoje je velice problematickou záležitostí. I když
se používá statistické vyhodnocení dat za posledních n kolik let a to v etn ur ení trend a
zapo tení plánovaného rozvoje m sta, z stává stanovení výhledové produkce množství a
zne išt ní odpadních vod stále jen odborným odhadem. Vývoj množství odpadních vod je
ovlivn n jak specifickou produkcí odpadních vod, která závisí jak na cen vodného a sto ného,
tak i na finan ní síle obyvatelstva. Množství odpadních vod je dále ovlivn no množstvím
balastních vod, což ovliv uje jak stav kanaliza ní sít , tak i množství srážek a výška spodní vody.
Zne išt ní odpadních vod je dále ovlivn no migrací obyvatelstva jak v pr b hu roku, tak i
v pr b hu týdne. Zm ny ve vzájemném pom ru jednotlivých ukazatel zne išt ní mohou nastat i
v d sledku zm n stravovacích návyk obyvatelstva, používání jiných typ chemikálií (prací
prost edky apod.) v domácnostech apod. Ur ité ovlivn ní koncentrace zne išt ní odpadní vody
m že nastat v d sledku zm n ve vypoušt ní pr myslových odpadních vod do m stské
kanalizace.
Dalším faktorem, u kterého není zcela jasný vývoj, je p íslušná legislativa. I když bylo celé
území R prohlášeno za citlivou oblast ve smyslu direktivy EU . 91/271/EEC, nelze vylou it další
legislativní vývoj v této oblasti a to p edevším s ohledem na jakost vody v tocích.
Prognostické metody použité v oblasti emisí a imisí chemických a pachovývh látek v ovzduší a
hluku jsou postaveny na základ sou asného stupn poznání a nejsou a ani nemohou být
absolutn p esnou prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základ stávajících
znalostí - takto je k nim t eba také p istupovat.
Obecn
Oznámení bylo zpracováno na základ podklad p edaných oznamovatelem (zejména z hlediska
údaj o nárocích na vstupy a výstupy do prost edí), p ípadn na základ zp esn ní po
konzultacích s projektanty zám ru a provozovatelem stávající Ú OV, terénního pr zkumu lokalit,
konzultací s investorem a dalších podklad , v etn osobních zkušeností hlavního ešitele
Oznámení a expert , podílejících se na zpracování specializovaných doprovodných studií.
Rovn ž podklady k posouzení významnosti vliv na životní prost edí a pro vypracování
Oznámení lze pokládat za dostate né. Míru neur itosti a z ní vyplývající p ípadná rizika, pro
záv ry hodnocení vliv zám ru na životní prost edí, považuje tým zpracovatel Oznámení za
p ijatelnou (za podmínek uvedených v záv ru).
zápachem a intenzity pach , podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdroj
zne iš ování ovzduší a podmínky jejich uplat ování
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POROVNÁNÍ VARIANT

EŠENÍ ZÁM RU

______________________________________________________________________________

E.1

Úvodní komentá k metodice hodnocení a porovnání variant

S ohledem na charakter zamýšlené výstavby (zejména jejího umíst ní uprost ed zástavby),
daného posuzovaného území a s ohledem na dosavadní pr b h projednávání zám ru (vyjád ení
odborné i laické ve ejnosti, p íslušných orgán státní správy) je p edkládané Oznámení zám ru
z hlediska vlivu na životní prost edí zam eno p edevším na zhodnocení stávajícího stavu a
vlivu zamýšlené výstavby na
kvalitu ovzduší v dot ených lokalitách (prachové ástice, zne išt ní plyny a pachové
zne išt ní) - podrobn komentováno v kapitolách i.3.2; i.3.4; B.I.6; B.III.1; C.2.1 a D.I.2 a ve
specializovaných studiích (p ílohy J.2 a J.6).
hlukovou situaci pro dot ené území - podrobn komentováno v kapitolách i.3.2; i.3.4; B.I.6;
B.III.4; C.2.8 a D.I.3 a ve specializované studii (p íloha J.1).
celkové zdravotní riziko pro obyvatelstvo - podrobn komentováno v kapitole D.I.1.1 a ve
specializované studii (p íloha J.3)
jakost vody (recipient) – po chemické stránce a ovlivn ní hydrobiologických a
ichtyologických pom r - podrobn ji komentováno v kapitolách i.3.2; B.I.2; B.I.5; B.I.6;
B.III.2; C.2.2; C.2.4.2; D.I.4 a D.I.7.2
urbanistické, architektonické aspekty výstavby a soulad s územn
plánovací
dokumentací - podrobn ji komentováno v kapitolách B.I.6; C.2.7; D.I.8 a D.I.9 a ve
specializované studii (p íloha J.4).
suchozemskou a obojživelnou biotu, ÚSES, VKP, soustavu Natura 2000 a zvlášt
chrán ná území p írody - podrobn ji komentováno v kapitolách C.2.4.1; a D.I.7.1 a ve
specializované studii (p íloha J.5).
nároky na energetické a surovinové zdroje, dopravní infrastrukturu, odpadové
hospodá ství, protipovod ová opat ení a horninové prost edí a hydrogeologické
pom ry - podrobn ji komentováno v kapitolách i.3.3; i.3.4; B.I.6; B.II.3; B.II.4; B.III.3; C.2.2;
D.I.4.3; D.I.4.4 a D.I.6
Hodnocené varianty:
P edkládané Oznámení je zpracováno v souladu se smlouvou o dílo, uzav enou mezi
zpracovatelem Oznámení a investorem pro optimalizovanou variantu návrhu technického ešení,
která vyplynula z p edchozích studijních a projektových prací a projednání investi ních zám r
(kapitola i.4), p edevším na úrovni magistrátu m sta. V p edchozích kapitolách ( ást D) jsou
hodnoceny samostatn jednotlivé aspekty možného vlivu zám ru (i sou asného stavu) na životní
prost edí. Vliv celkového ešení na jednotlivé složky životního prost edí je posouzen v následující
kapitole, kde jsou vlivy stavby uspo ádány a vyhodnoceny pomocí p ehledné tabulky.
V zásad se tedy hodnotí a porovnávají dv varianty: investi ní zám r (v jednovariantním
ešení) a varianta (pseudo)nulová 28.

28

) vysv tlení pojmu (pseudo)nulová je uvedeno v kapitole i.2
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P ehledné a ucelené tabelární zpracování hodnocení vliv

Krom podrobného slovního (v ásti D Oznámení uvedeného) hodnocení vlivu zamýšlené stavby
na jednotlivé složky prost edí uvádí kolektiv zpracovatel oznámení p ehledné a ucelené tabelární
zpracování hodnocení vliv obou uvažovaných variant.
Vliv uvažovaných variantních stav Ú OV na jednotlivé složky ŽP je ohodnocen následující
stupnicí s kategorizací vliv pro jednotlivé složky prost edí a aspekty hodnocení
- vliv p íznivý (ve srovnání se stávajícím stavem)

– hodnocení 0

- vliv v podstat zanedbatelný nebo neutrální

– hodnocení 1

- vliv nep íznivý, technickými a organiza ními prost edky minimalizovatelný – hodnocení 2
- vliv nep íznivý, nevyhnutelný, avšak do ur ité míry kompenzovatelný

– hodnocení 3

- vliv nep íznivý, nevyhnutelný a nekompenzovatelný

– hodnocení 4

Pozn.: Zvolená stupnice se snaží vystihnout myšlenku zákona . 100/2001 Sb. zejména tím, že stupn
nep íznivých vliv se rozlišují na minimalizovatelné, kompenzovatelné a nekompenzovatelné (viz. kapitola
D.IV p ílohy 4 zákona).

Jednotlivým aspekt m hodnocení vlivu na složky životního prost edí byly p i azeny váhy
od jedné do t í podle toho, za jak d ležité, vzhledem k charakteru stavby a okolnímu prost edí, je
lze považovat:
1 – málo významný,
2 – st edn významný,
3 – velice významný
Váhy p i azené jednotlivým aspekt m hodnocení vlivu stavby na životní prost edí jsou uvedeny ve
sloupci „Váha kritéria“.
Vážená hodnota vlivu varianty na aspekty hodnocení vlivu na životní prost edí je uvedena pro
každou variantu a aspekt hodnocení v ádku vážené hodnocení, který vždy následuje za ádkem
s názvem aspektu hodnocení na životního prost edí.

Tabulky hodnocení jsou uvedeny na následujících stranách
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Tabelární souhrnná forma hodnocení vliv na životní prost edí:
KATEGORIE PROST EDÍ – P ÍRODNÍ
Složky prost edí
aspekty hodnocení

VÁHA
KRITERIA

Σ

zm ny mikroklimatu
vážené hodnocení
zm ny mezoklimatu
vážené hodnocení

kvalita ovzduší

2
2

Σ

trvalé zne iš . prachem – stacionár. zdroje
vážené hodnocení
trvalé zne iš . plyny – stacionární zdroje
vážené hodnocení
trvalé zne iš . plyny mobilní zdroje
vážené hodnocení
trvalé zne iš ování pachové
vážené hodnocení
do asné zne iš ování prachem (výstavba)
vážené hodnocení
do asné zne iš ování plyny (výstavba)
vážené hodnocení

reliéf terénu a geologické podmínky

2
2
2
3
1
1

Σ

zm ny reliéfu
1

vážené hodnocení
sedání

1

vážené hodnocení
sesuvy

1

vážené hodnocení
ložiska nerostných surovin

1

vážené hodnocení

p da a horninové prost edí

Σ

zábor zem d l. a lesní p dy
2

vážené hodnocení
trvalá kontaminace

2

vážené hodnocení
riziko havarijní kontaminace

1

vážené hodnocení
v trná eroze

1

vážené hodnocení
vodní eroze

1

vážené hodnocení
zamok ení sousedních pozemk

1

vážené hodnocení
vysoušení sousedních pozemk

1

vážené hodnocení
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1
2
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1
2
1
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2
4
2
4
2
4
3
9
1
1
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0
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2
2
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2

1

2

1

1

1

1

1
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1

1

1
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Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

Tabelární souhrnná forma hodnocení vliv na životní prost edí – pokra ování:
KATEGORIE PROST EDÍ
Složky prost edí
aspekty hodnocení

VÁHA
KRITERIA
Σ

voda, hydrologické a hydrogeol. pom ry
zm ny infiltrace

1

vážené hodnocení
zm ny retence
vážené hodnocení
zm ny úrovn hladiny podz. vody
vážené hodnocení
ovlivn ní hladin v ece p i povodních
vážené hodnocení
nebezpe í škod p i zatopení navržených
areál p i povodních
vážené hodnocení
snížení zásob zdroj podz. vod
vážené hodnocení
zhoršení kvality podz. vod
vážené hodnocení
zm na kvality povrchových vod
vážené hodnocení

1
1
2

2
1
2
3

Σ

flóra
snížení po tu druh rostlin
vážené hodnocení
lokální zm ny druhové skladby - souš
vážené hodnocení
zm ny druhové skladby - voda
vážené hodnocení
odlesn ní
vážené hodnocení

2
1
2
2

Σ

fauna
snížení po tu druh – voda, souš
vážené hodnocení
zm ny druhové skladby – voda, souš
vážené hodnocení
ovlivn ní vodního ekosystému
vážené hodnocení

ÚSES, Natura 2000, VKP, ZCHÚ

2
2
3

Σ

omezení funkce, poškození
vážené hodnocení

p írodní zdroje

3

Σ

nár st spot eby p írodních zdroj
vážené hodnocení

2

Σ

krajina
celkový ráz krajiny
vážené hodnocení
rozhledové pole
vážené hodnocení
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VARIANTY
pseudo-nulová

investi ní zám r
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Tabelární souhrnná forma hodnocení vliv na životní prost edí – pokra ování:
KATEGORIE PROST EDÍ
Složky prost edí
aspekty hodnocení

VÁHA
KRITERIA

Σ

velkoplošné zm ny

soulad s koncepcí územního rozvoje (ÚPD)
vážené hodnocení
urbanistické, architektonické hodnocení,
estetické vnímání
vážené hodnocení

3

3

Σ

sídla a sídelní útvary
požadavky na bydlení
vážené hodnocení
ovlivn ní stávajícího byt. fondu
vážené hodnocení

1
1

Σ

doprava
vzr st objemu dopravy p i výstavb
vážené hodnocení
vzr st objemu dopravy p i provozu
vážené hodnocení
zásah do struktury dopravy
vážené hodnocení
zvýšená rizika v d sledku doprav. nehod
vážené hodnocení
poptávka po parkování
vážené hodnocení

2
3
2
1
1

Σ

poptávka po místních ve ej. službách
vážené hodnocení
související pot eby rozvoje hospodá ství
vážené hodnocení
vliv na rekreaci
vážené hodnocení
nároky na protipožární ochranu
vážené hodnocení
zm ny liniových inženýrských sítí
vážené hodnocení
nároky na odpad. hospodá ství - výstavba
vážené hodnocení
soulad s cíly politiky odpad. hospodá ství provoz
vážené hodnocení
požadavky na dodávky vody
vážené hodnocení
požadavky na dodávky elekt iny
vážené hodnocení
požadavky na spot ebu surovin
vážené hodnocení
požadavky na dodávky plynu
vážené hodnocení
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ANTROPOGENNÍ PROST EDÍ
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Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

Tabelární souhrnná forma hodnocení vliv na životní prost edí – pokra ování:
KATEGORIE PROST EDÍ - ANTROPOGENNÍ
Složky prost edí
aspekty hodnocení

VÁHA
KRITERIA

VARIANTY
pseudo-nulová

investi ní zám r

3
9

0
0

1
2
1
1

1
2
1
1

2

2

1
1
1
1

1
1
1
1

11

6

2
4
2
6
1
1

3
6
0
0
0
0

2

2

1
1
1
1

1
1
1
1

8

1

1

1
1
2
6
1
1

0
0
0
0
1
1

zm na celk. kvality životního prost edí regionu hodnocení / vážené hodnocení
Σ

3

3/9

0/0

zm na struktury a funkce regionu - hodnocení /
vážené hodnocení
Σ

2

1/2

1/2

8

8

1
2
2
4
1
2

2
4
1
2
1
2

rizika ohrožení zdraví obyvatel
vážené hodnocení
vliv na historické stavby. památkové
rezervace a zóny
vážené hodnocení
vliv na archeologické nálezy
vážené hodnocení

3

2
1

Σ

energie
zvýšené požadavky na stávající zdroje
vážené hodnocení
požadavky na nové zdroje
vážené hodnocení

1
1

Σ

hluk
úrove hluku v sídlech p i výstavb
vážené hodnocení
úrove hluku v sídlech p i provozu
vážené hodnocení
zvýšení úrovn hluku na pracovišti
vážené hodnocení

2
3
1

Σ

zá ení
neionizující zá ení
vážené hodnocení
radioaktivita
vážené hodnocení

populace obyvatel

1
1

Σ

sociáln -ekonomické vlivy p i výstavb
vážené hodnocení
zm ny zdravotního stavu
vážené hodnocení
migrace a dojížd ní
vážené hodnocení

zm ny celkového potenciálu regionu

1
3

Σ

p írodní potenciál
vážené hodnocení
ekonomický potenciál
vážené hodnocení
sociální potenciál
vážené hodnocení

archiv. íslo: 04 029/05/1

2
2
2

strana 126

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s.
ervenec 2005

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

Tabelární souhrnná forma hodnocení vliv na životní prost edí – shrnutí
pseudo-nulová

VARIANTY

investi ní zám r

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Σ

190

152

- z toho p írodní prost edí

Σ

94

76

- z toho antropogenní prost edí

Σ

96

76

Z tabelárního vyhodnocení vyplývá, že realizace zám ru celkové p estavby a rozší ení Ú OV
Praha p inese zlepšení stavu životního prost edí oproti sou asnému stavu. Díl í nep íznivé
hodnocení zám ru v n kterých aspektech posuzování souvisí p evážn s fází výstavby.
Nedoporu uje se tedy varianta prolongace sou asného stavu Ú OV Praha (varianta pseudonulová).
Návrhová varianta (investi ní zám r) je hodnocena lépe než ponechání sou asného stavu Ú OV
(varianta pseudo-nulová) jak z pohledu hodnocení vlivu na p írodní, tak atropogenní složky
životního prost edí. P itom jednotlivé díl í nep íznivé hodnocení zám ru se týká p evážn aspekt
souvisejících s výstavbou, nebo s asov omezeným obdobím po jejím dokon ení. V p ípad
zanedbání hodnocení tohoto p echodného období by hodnocení obou variant vycházelo ješt
p ízniv ji ve prosp ch uskute n ní zám ru (pom r 176 x 124).
Zám r je nep ízniv hodnocen ve ty ech aspektech (v kategorii 3 - vliv nep íznivý, nevyhnutelný,
do ur ité míry kompenzovatelný):
zábor zem d lské p dy v místech výstavby nové vodní linky Ú OV, áste n je
kompenzovatelný finan ním odvodem za odn tí ploch ze zem d lského p dního fondu
(jak však vyplývá z textu kapitoly D.I.5 – z kvalitativního hlediska se jedná o zábor p dy
pod adné hodnoty, v záplavovém území).
hluk a nár st objemu dopravy p i výstavb – jedná se o dva p echodné aspekty (do asné
– po dobu cca 4 let); na minimalizaci nep íznivého vlivu t chto aspekt je t eba soust edit
technická a organiza ní opat ení – viz nap . kapitola D.IV.3.1
nár st spot eby surovin p i provozu – souvisí s požadovaným zintenzivn ním provozu
Ú OV (vyšší látkové zatížení istírny, vyšší požadavky na efektivitu istícího procesu,
nový požadavek na odstran ní pachové zát že – išt ní vzdušniny); je tak možno
konstatovat, že zvýšení spot eby surovin bude více než kompenzováno vyšší efektivitou
išt ní odpadní vody a odstran ním pachové zát že oblasti
Ponechání sou asného stavu (varianta pseudo-nulová) je naopak nep ízniv hodnoceno v p ti
aspektech (v kategorii 3):
zvýšení pachové zát že dot ené oblasti v d sledku vyššího látkového zatížení istírny
zhoršení jakosti vypoušt ných vy išt ných odpadních vod do recipientu a tím zhoršení
stavu vodního ekosystému eky Vltavy (nepln ní zákonem stanovených limit )
zvýšení zdravotních rizik a zhoršení psychické pohody obyvatelstva (v d sledku zvýšení
pachové a hlukové zát že p i provozu)
celkové zhoršení kvality životního prost edí (kvality ovzduší, povrchové vody, zvýšení
hlu nosti v souvislosti s provozem)
Uvedená negativa v p ípad pseudo-nulové varianty jsou prakticky nekompenzovatelná (na druhé
stran ve srovnání se stávajícím stavem se nep edpokládají natolik zásadní, aby byla za azena
do kategorie 4 - vliv nep íznivý, nevyhnutelný a nekompenzovatelný).
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ÁST F ZÁV RY A DOPORU ENÍ
______________________________________________________________________________
Z p edkládaného Oznámení (hodnocení vlivu zám ru stavby „Celková rekonstrukce a p estavba
Ú OV Praha“ na životní prost edí) vyplývá, že nedojde k výraznému negativnímu ovlivn ní
úrovn životního prost edí v dot ených územích. Naopak ešení p ináší zlepšení sou asného
stavu ve ad aspekt hodnocení vlivu na složky životního prost edí – podrobn ji v ásti D a E
Oznámení.
Míra zlepšení (v díl ích p ípadech zhoršení) stavu životního prost edí oproti tzv.
pseudonulové variant je r zná pro jednotlivé aspekty hodnocení.
Na základ záv r multikriteriálního hodnocení (viz ást E Oznámení - p edevším
kapitola E.2) se doporu uje varianta realizace investi níhi zám ru. Realizace navrženého
ešení se doporu uje za dále uvedených opat ení (pro fázi další p ípravy, výstavby a provozu
díla).
Naopak nelze doporu it variantu pseudo-nulovou (prolongaci sou asného stavu Ú OV
Praha – nep ijatelnou p edevším s ohledem na nedosažení požadovaných parametr
išt ní
odpadních vod a n které další negativní vlivy na životní prost edí: nap . vliv na recipient, hluková
a pachová zát ž okolí Ú OV atd.).
Hlavní enviromentální p ínosy realizace zám ru jsou p edevším v oblastech vlivu na:
hlukovou situaci
kvalitu ovzduší (eliminace pachové zát že)
recipient (jakost vody a hydrobiologické a ichtyologické pom ry, vodní ekosystém)
zdravotní stav a celkovou psychickou pohodu obyvatelstva
zam stnanost v dob výstavby
Potenciální enviromentální negativa byla posuzována p edevším pro aspekty:
Životní prost edí p i výstavb
Nejvíce zat žujícím faktorem bude doprava materiálu a provoz stavebních stroj , spojený
s výstavbou. Bude se jednat o zne išt ní výfukovými plyny a prachem a zejména o hluk, kterým
bude v denních hodinách zat žováno okolí stavby. Obt žování t mito faktory však bude pouze
do asné, organiza ními opat eními je možno tyto vlivy minimalizovat – nap . výkopové materiály a
materiály z demolic budou dopravovány po vodní cest p ímo z Císa ského ostrova (další
doporu ovaná opat ení jsou uvedena dále v textu této kapitoly).
Vlivy na recipient p i výstavb
Jakost vypoušt né vody se oproti sou asnému stavu nezhorší, naopak již v pr b hu 3. etapy
výstavby dojde oproti sou asnému stavu k mírnému zlepšení.
Protipovod ová ochrana areálu NÚ OV a m sta Prahy
Dostate ný stupe protipovod ové ochrany za ízení v areálu Ú OV bude zajišt n navrženými
technickými opat eními (p evážná ást areálu na úrove Q100, nejd ležit jší technologická za ízení
na úrove maximální zaznamenané povodn v roce 2002).
Areál Ú OV Praha po dokon ení p estavby a rozší ení neovlivní odtokové pom ry p i pr chodu
extrémních povodní (odpovídajícíh nap . kulminaci p i katastrofální povodni v srpnu 2002) a to
s ohledem na navržené dispozi ní a výškové uspo ádání areálu N OV a terénní úpravy ásti
severního b ehu ostrova (návrh terénních úprav byl optimalizován na základ modelových
hydrotechnických výpo t ).
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Vlivy na suchozemská spole enstva a obojživelnou biotu, prvky ÚSES, VKP, Natura 2000 a
ZCHÚ
Lokalita Císa ský ostrov je z hlediska rostlinných i živo išných spole enstev nep ízniv ovlivn na
p edchozí antropogenní inností a povodní v roce 2002, spole enstva jsou nep vodní,
degradovaná a málo významná. Ekologická hodnota stávajících porost je nízká, navržené lokální
biocentrum v severní ásti ostrova je dosud nefunk ní.
Chrán né a ohrožené druhy podle zákona o ochran p írody a krajiny nejsou, krom n kolika
živo ich (viz kapitola C.2.4.1), na lokalit pevn potvrzeny, ale lokalita vylu uje již svým
charakterem závažné objevy kolonií chrán ných druh . Bezprost edn p ed zapo etím výstavby
bude nutné provést podrobný pr zkum, zam ený na okamžitý výskyt vytipovaných druh
chrán ných obojživelník a plaz , spojený s následným odborným transferem vybraných druh ,
na základ p edem vydané výjimky z ochranných podmínek zvlášt chrán ných živo ich .
Vzhledem k povaze lokality by ve vydání výjimky (podle odborník , podílejících se na biologickém
posouzení) nem l být závažný problém.
Na základ detailního dendrologického pr zkumu stavbou dot ených ploch budou vytipovány
jednotlivé stromy, nebo jejich skupiny, které budou ur eny k do asnému zachování (na dobu
výstavby a ur itou dobu po jejím kon ení – funkce optické a hlukové clony staveništ , funkce
kostry budoucích výsadeb) a nebo k zachování trvalému (jako jednotlivé stromy nebo skupiny
strom , které druhov odpovídají cílovému stavu spole enstva a budou tvo it solitér pro budoucí
porost).
Po ukon ení stavby budou provedena revitaliza ní a kompenza ní opat ení – zejména vysetí
travních porost a vysázení dostate ného po tu strom i ke - jako kompenzace za likvidovanou
zele (vykácenou p edevším p i provád ní terénní úpravy severního b ehu ostrova). Vysázená
zele musí odpovídat nárok m na porosty v nadreginálním biokoridoru vlhké ady a musí být
autochtonní. Litorální pásmo b ehu nebude výstavbou dot eno.
Výstavbou nedojde k významnému dot ení funk ních skladebných prvk (suchozemského)
územního systému ekologické stability (ÚSES) a významných krajinných prvk (VKP). Zvlášt
chrán ná území (ZCHÚ) a prvky soustavy Natrura 2000 se v ak ním rádiu lokalizace výstavby
nenacházejí. Naopak, vhodn provedenými úpravami b eh (v etn realizace autochtonních
výsadeb) by mohl být výhledov cílový charakter ÚSES v lokalitách podpo en.
Estetické hledisko a vliv na krajinný ráz
P es veškerá navržená i dále doporu ovaná minimaliza ní opat ení je možno p edpokládat, že
navrhovaná varianta ešení intenzifikace Ú OV Praha (p edevším rozší ení stávajícího areálu
Ú OV do centrální ásti ostrova a provedení úprav b ehu pro zkapacitn ní koryta Vltavy) bude
vnímána (alespo p echodn , bezprost edn po dokon ení výstavby) jako rozsáhlý pr myslový
areál, p edstavující ur itý negativní zásah do stávajícího krajinného rázu území.
Jak vyplývá z p edchozích kapitol Oznámení ( ást D), o ekávaná pozitiva realizace zám ru se po
podrobném šet ení (na úrovni specializovaných studií) potvrdila, naopak potenciální negativa byla
v p evážné mí e vyvrácena. P ípadné místní nep íznivé vlivy uvedené v hodnocení (související
p edevším s fází výstavby a estetického vnímání staveb) lze minimalizovat navrženým souborem
technických a organiza ních opat ení, p ípadn je kompenzovat (kapitola D.IV Oznámení).
Doporu ené podmínky pro fázi další p ípravy zám ru:
v dalším stupni p ípravy (dokumentace pro územní ízení) je t eba
• do ešit a projednat vhodné a p im ené architektonické za len ní areál Ú OV do krajiny,
volbou nejenom tvaru a výšky objekt , ale také barevným a materiálovým ešením
• optimalizovat výsledný návrh terénních úprav severního b ehu ostrova (dosáhnout
kompromisního ešení z hlediska minimalizace vlivu na odtokové pom ry a minimalizace
vlivu na b ehový ekosystém a krajinný ráz, p ipravit a projednat vhodná opat ení pro
kompenzaci tohoto zásahu do p írody a krajiny), vhodným návrhem výsadeb podpo it cílový
stav prvk ÚSES (p edevším lokální úrovn ) na ostrov i jeho blízkém okolí a to v etn
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volby travní sm si (doporu ují se vlhkomilné a mezofilní druhy trav, nejlépe s dominancí
srhy lalo naté a psárky lu ní);
zažádat o výjimku z ochranných podmínek zvlášt chrán ných živo ich (ve smyslu § 56,
zákona . 460/2004 Sb. - o ochran p írody a krajiny)
p edložit ke schválení žádost o zásah do významného krajinného prvku (na základ
výsledk podrobného dendrologického pr zkumu v lokalitách budoucí výstavby), zajistit
realizaci náhradní (kompenza ní) výsadby za kácené d eviny v rámci stavby
p edložit ke schválení žádost o vyn tí ploch ze zem d lského p dního fondu (zabírané
plochy zahrad pro areál N OV)
detailn do ešit i asový postup provád ní kácení, krajinotvorných a kompenza ních
výsadeb a to za ú elem optického a hlukového odstín ní staveništ a pozd ji N OV
(do asn ponechat alespo kostru stávajícího porostu v dot ené ploše, tuto zele postupn
regenerovat - již v soub hu s výstavbou - a p izp sobit cílovým požadavk m: kone ného
architektonického ztvárn ní okolí intenzifikované Ú OV, p írodních stanovištních podmínek
a protipovod ové ochrany m sta)
dále p ipravovat optimalizaci ešení kalové koncovky istírenského provozu - nakládání
s kaly; p ipravovat alternativu sou asného stavu, tj. odstra ování kalu skládkováním tak, aby
po roce 2010 byla pln na Sm rnice rady 99/31/ES o skládkách odpadu – bylo
minimalizováno množství ukládaných biologicky rozložitelných odpad na skládky –
alternativou m že být nap . spalování i spoluspalování za sou asného energetického
využití apod.
v dalším stupni p ípravné projektové dokumentace a v rámci žádosti o povolení stavby
p edložit projekt prací provád ných hornickým zp sobem, v etn projektu p ípadných
trhacích prací a posouzení jejich vlivu na okolní zástavbu
do ešit a projednat p ípadné další možnosti p íjezdu na staveništ (p ípadn i pro vjezd do
areálu istírny p i budoucím provozu) – p edevším p íjezd z ulice Za Elektrárnou p es most u
jezdeckého areálu TJ Žižka na Císa ském ostrov
p i výb rovém ízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích m ítek i
specifikaci garancí na minimalizování negativních vliv stavby na životní prost edí a na
celkovou délku výstavby; ve výb rovém ízení zohlednit požadavky na používání moderních
a progresivních postup výstavby (s využitím mén hlu ných a životnímu prost edí šetrných
technologií)
pro stavbu vypracovat plán havarijních opat ení pro p ípad havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci
stavby; v p ípad havárie bude nezbytné postupovat podle pokyn zpracovaných v
havarijním plánu (za ízení staveništ musí být vybaveno dostate ným množstvím sana ních
prost edk pro p ípadnou likvidaci únik ropných látek, v p ípad úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodlen odstran na a uložena na lokalit
ur ené k t mto ú el m)
pro fázi výstavby vypracovat i povod ový plán, obsahující p edevším ešení evakuace a
zajišt ní staveništ pro p ípad povodn
v rámci žádosti o povolení stavby p edložit specifikaci druh a množství odpad vzniklých v
procesu výstavby a doložit zp sob jejich zneškodn ní, investor stavby vytvo í v rámci
za ízeni staveništ podmínky pro t íd ní a shromaž ování jednotlivých druh odpad v
souladu se stávajícími p edpisy v oblasti odpadového hospodá ství; o vznikajících odpadech
v pr b hu stavby a zp sobu jejich zneškodn ní nebo využití bude vedena odpovídající
evidence; sou ástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v
etap výstavby (zejména výkopovou zeminu) nejprve nabídnout k využití
naplánovat a p izp sobit nutné ( asov omezené) odstávky funkce biologické ásti istírny
v pr b hu výstavby p íhodným pr tokovým stav m ve Vltav (vysoké ed ní vypoušt ných
ne išt ných vod), postupovat ve spolupráci s podnikem Povodí Vltavy s.p. (dojednat
p ípadné pot ebné zvýšené vypoušt ní z vltavské kaskády)
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k žádosti o stavební povolení p edložit návrh aktualizovaného provozního a manipula ního ádu
Ú OV a povod ový a havarijní plán - dokumenty pro období budoucího provozu

Doporu ené podmínky pro fázi výstavby:
• p ed zapo etím stavebních prací provést okamžitý pr zkum lokalit(y) z hlediska chrán ných
živo ich a provést jejich p ípadný záchranný transfer na jinou, vhodnou lokalitu v okolí, dle
doporu ení orgánu ochrany p írody (nejlépe Královská obora nebo údolí Vltavy mimo
urbanizované plochy)
• provést p ed zapo etím stavby obedn ní všech vzrostlých strom , které budou dot eny
stavbou a nejsou ur eny k odstran ní
• v areálu stávající Ú OV - pro zachování porost travin a k ovin - omezit práci a pojezdy po
ochranných hrázích Ú OV na nezbytné minimum; organiza ními a technickými opat eními
zajistit nedot ení litorálního pásma b ehu výstavbou.
• zajistit parkovací plochy (a p ípadné erpací plochy a sklady PHM) mimo záplavové území a
zajistit pro celé území stavby odpovídající jímání úkap (vany), odtok a možných
havarijních odtok škodlivin do podzemních vod (lapoly u ploch pro vozidla, balený vapex,
zajišt ný servis, atp.); zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s p ed išt ním lapolem
a zajistit odb ry vzork a odpovídající likvidaci p ípadných odpadních a zne išt ných vod
• celý proces výstavby, v etn dopravy stavebního materiálu a technologie na stavbu
organiza n zajistit tak, aby maximáln omezoval možnost narušení faktor pohody
obyvatel i voln žijících druh živo ich , a to zejména ve dnech pracovního klidu; nepovolit
hlu nou stavební innost v dob od 22:00 do 06:00 hod
• kontrolovat dodržování požadavku dopravovat p ebyte né vyt žené zeminy a horniny p i
výstavb pouze po vodní cest (viz. kapitola B.II.4 tohoto Oznámení)
• zajistit, aby staveništní za ízení svými ú inky - zejména exhalacemi, hlukem, ot esy,
prachem, zápachem, osl ováním a zastín ním - p sobilo na okolí nad p ípustnou míru
(nelze-li ú inky na okolí omezit nad p ípustnou míru, mohou se tato za ízení provozovat jen
ve vymezené dob );
• kontrolovat dodavatele staveb p i zajiš ování ádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných p ístupových cest k za ízení staveništ po celou dobu výstavby (zajistit ú innou
techniku pro išt ní vozovek p edevším p i provád ní zemních prací)
• s ohledem na p edpokládaný rozsah stavebních prací a p epravy stavebních hmot i
rozhodující podíl stavebních hmot a dílc , pot ebných pro realizaci jednotlivých etap
výstavby, p epravovat p ednostn též po vodní cest
• v dob výstavby je t eba její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanism a t žké
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlu ná za ízení (nap . kompresory) stínit mobilními
akustickými zást nami (nutná pr b žná kontrola ze strany investora)
• z d vodu snížení prašnosti (negativní vliv na širší okolí) je t eba provád t kropení p i
pracích, u kterých dochází k ví ení prachu, p i bouracích pracích je nutno provád t kropení
sut a p ilehlých prostor ke snížení prašnosti
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné je bude kontrolovat zejména z hlediska možných úkap ropných
látek; je t eba zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s p ed išt ním lapolem a zajistit
odb ry vzork a odpovídající likvidaci p ípadných odpadních a zne išt ných vod, ve
stavebních mechanismech se doporu uje p ednostn používat ekologicky šetrná mazadla a
oleje
• zajistit dostatek sadbového materiálu pro kompenzaci škod na zeleni (v etn výsadby
trávník ), tak aby bylo možno za ít p edb žn s rekultivací a údržbou okolí staveb ihned po
ukon ení výstavby; provést zatravn ní ploch, které nebudou využívány k provozu Ú OV a
výsadbu strom a okrasných ke za ú elem zlepšení vizuálního vjemu areálu Ú OV
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Doporu ené podmínky pro fázi provozu NÚ OV:
• po ukon ení stavby ihned odstranit všechna za ízení staveniš i jiná navazující za ízení,
zajistit okamžitou revitalizaci ploch dot ených výstavbou a navržené i stávající zelen ihned
po ukon ení stavby, tak aby byla omezena invaze neofyt a zajišt na výsadba kompenzaních druh
• zajistit následnou odbornou p stební pé i a údržbu realizované výsadby (v etn pé e o
travní porosty) v souladu s požadovaným cílovým stavem p írodních prvk (ÚSES)
• provád t d slednou kontrolu a postprojektovou analýzu vliv staveb a za ízení po ukon ení
p estavby NÚ OV na životní prost edí (p edevším jakost vy išt né odpadní vody a vliv na
recipient, vliv na hlukovou situaci, kvalitu ovzduší, p írodu apod.)
• navrhovat, projednávat a provád t taková technicko-organiza ní opat ení, která budou
sloužit ke snižování negativních environmentálních vliv
(k zvyšování efektivity a
spolehlivosti istírenského procesu, v etn
išt ní vod deš ových, minimalizaci množství
odpadu a množství pojezd p i jeho odvozu, minimalizaci úniku chemických látek do
ovzduší, minimalizaci hlu nosti provozu i dopravní obsluhy)
• vést pe livou evidenci ve smyslu p íslušných provád cích p edpis : o p ivád ném a
vypoušt ném zne išt ní odpadní vody, o produkci a zp sobech odstra ování odpad ,
provád t periodická m ení vypoušt ných emisí do ovzduší (kogenerace, kotelna, ho áky
zbytkového plynu), provád t m ení pachové zát že, v od vodn ných p ípadech provést
hluková m ení
• zajiš ovat odvoz stabilizovaného istírenského kalu a dalších odpad (p edevším písek a
shrabky) pomocí nákladních automobil tak, aby nedocházelo k úniku t chto zbytkových
materiál p i nakládání, doprav a vykládání a byla zajišt na nulová prašnost a zatížení
pachem
• provád t údržbu za ízení Ú OV v souladu se schváleným provozním a manipula ním
ádem
• zajistit alespo základní monitoring vliv na biologické složky p írody po ukon ení stavby a
to: biomonitoring výskytu neofyt spojených s jejich odstran ním, ochrana ponechaných
nebo transferovaných živo ich a jejich okolních biotop (nap . niva eky Vltavy, Císa ský
ostrov, nebo Královská obora)
• zajistit režim údržby p íjezdových komunikací v zimním období s minimálním použitím
chemických látek tak, aby nedošlo k zasolení nebo jiné kontaminaci vod ovliv ujících biotu
v okolí stavby
• zabezpe it minimalizaci množství odpad v rámci provozu a to technicko-organiza ními
opat eními a zabezpe it likvidaci takto vzniklých odpad odbornou firmou s oprávn ním
k nakládání s odpady
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ÁST G VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
______________________________________________________________________________

G.1

Posuzovaný zám r, hlavní posuzované aspekty v Oznámení EIA

Posuzovaný zám r p estavby a rozší ení Ú OV v Praze zahrnuje jednak rekonstrukci a rozší ení
vodní linky stávající Ú OV a dále rekonstrukci kalového a plynového hospodá ství istírny.
Areál vlastní Ú OV bude podle posuzovaného návrhu z ásti umíst n na stejném míst jako
v sou asné dob - to je v severo-západní ásti Císa ského ostrova, zbývající ástí pak bude
situován na sousedních pozemcích ostrova – v jeho centrální ásti (kde se v minulosti nacházela
zahrádká ská kolonie). Vyvolanou investicí bude provedení terénní úpravy v severní ásti b ehu
ostrova (pro vylou ení vlivu nového areálu N OV na odtokové pom ry – tj.vzdutí - p i pr chodu
extrémních povodní Prahou).
Stavba je investicí nezbytnou pro rozvoj hlavního m sta. Stávající istírna už nevyhovuje
požadavk m podle sou asných legislativních p edpis a v p ípad , že by rekonstrukce Ú OV
neprob hla, znamenalo by to pro Prahu velkou finan ní zát ž, ve form pokut za vypoušt ní
odpadních vod nevyhovující jakosti.
Koncepce ešení NÚ OV
Rekonstrukce Ú OV má zajistit, aby stanovené množství odpadních vod p edpokládaného
složení bylo vy išt no na parametry citlivých oblastí (nejpozd ji po roce 2010) ve stávající lokalit
(na Císa ském ostrov ). Sou asn musí být spln n požadavek na maximální ochranu technologie
Ú OV p ed vlivem povodní (zvolenými kritérii byla stoletá povode a kulminace povodn ze srpna
2002). Tato hlediska prakticky vylu ují využití pouze stávajících objekt Ú OV. Navržená opat ení
mají sloužit i k ekologizaci provozu istírny v dalších aspektech (redukci hlukové a eliminace
pachové zát že okolního území).
Z výsledk projednání všech dosud zpracovaných variant, s ohledem na požadavky
minimalizace investi ních náklad (max. 10 mld. K ) a doby výstavby (max 5 let), bylo investorem
rozhodnuto zpracovat variantu, zahrnující rozší ení mimo území sou asné Ú OV, a to do
sousedního prostoru na Císa ském ostrov – bývalé zahrádká ské kolonie (tzv. „zahrádek“). Toto
území je p evážn na pozemcích hl. m sta Prahy, v sou asné dob je volné a po povodních roku
2002 již vyklizené.
Celková základní koncepce ešení p estavby a rozší ení Ú OV spo ívá v rozd lení pr tok na
starou a novou ást (prakticky druhá vodní linka - bude umíst na v prostoru zahrádek) istírny
v pom ru 50% ku 50%.
Intenzifikace tak bude probíhat ve dvou základních etapách (vzhledem k tomu, že nová Ú OV
bude stát prakticky v míst
istírny sou asné, je nutné ešit postupnou rekonstrukci stávající
istírny ve dvou vzájemn na sebe navazujících a do jisté míry nezávislých hlavních etapách tak,
aby v každé z obou etap bylo zajišt no išt ní odpadních vod alespo na úrovni odpovídající
sou asnému stavu):
1. výstavba nové, kompletní vodní linky, schopné zajistit išt ní celé sou asné kapacity
(množství i látkové zatížení odpadních vod), po dobu výstavby bude v plném provozu
stávající Ú OV, v . kalového hospodá ství, išt ní tak bude zajišt no na stávající úrovni
2. rekonstrukce stávajícího areálu Ú OV, v té dob již bude v provozu nová vodní linka v
„zahrádkách“, zajišt n tak bude op t provoz zhruba s efektivitou stávajícího stavu.
Pro do išt ní odsazených odpadních vod a spln ní požadavku na odstran ní fosforu a dusíku je
navržen t etí stupe išt ní. Po dokon ení obou etap bude zajišt n vyšší efekt išt ní na úrovni
požadované legislativou, zvýší se i podíl išt ní deš ových vod, spolehlivost provozu bude
výrazn zvýšena.
Kalové hospodá ství pro ob ásti (Ú OV a N OV) bude spole né a budou využity v plné mí e
stávající objekty - tj. vyhnívací a manipula ní nádrže, objekt odst edivkárny, skládky vyhnilého
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kalu a objekt energocentra s kogenera ními jednotkami (vše je umíst no ve stávajícím areálu
Ú OV). Intenzifikace kalového hospodá ství spo ívá ve výstavb nové tve ice vyhnívacích
nádrží, která bude umíst na na dosud volné ploše p ed objektem stávajícího energocentra.
Sou asn se p edpokládá áste ná zm na koncepce zpracování kalu, která mj. zajistí jeho
hygienizaci.
Terénní úpravy b ehu ostrova – prakticky mimo stávající i nový areál Ú OV – ú elem návrhu je
eliminace vlivu nového areálu N OV na odtokové pom ry p i pr chodu extrémních povodní
Prahou. Jejich cílem je zamezení vzniku a propagace vzdutí ve Vltav do oblasti nad profilem
areálu istírny (Troja, Holešovice, Libe , Karlín). Jedná se o rozší ení a prohloubení stávající
b ehové bermy v severní ásti ostrova v úseku mezi trojským jezem a areálem N OV. Návrh
terénních úprav byl optimalizován na základ modelových hydrotechnických výpo t ).
Popsanou koncepcí je jednozna n vymezeno umíst ní stavby. Stavba je lokalizována v celém
prostoru stávajícího areálu Ú OV, navíc dále zaujímá v prostoru „zahrádek“ plochu cca 8 ha,
terénními úpravami bode dot ena plocha cca 4,5 ha.
Hlavní cíle (a potenciální p ínosy) p estavby a rozší ení Ú OV mají spo ívat v:
- zajišt ní požadovaného stupn išt ní odpadních vod podle platných p edpis
R a EU
(snížení ekologické zát že vodního toku) – rekonstrukcí a zkapacitn ním provozu,
p izp sobení a zefektivn ní kapacity kalového a plynového hospodá ství istírny
- eliminaci pachové zát že p ilehlé oblasti na pravém i levém b ehu eky (zast ešením
rozhodujících provoz , odsáváním a išt ním vzdušniny p ed vypoušt ním do ovzduší)
- redukci hlukového zatížení p ilehlé oblasti na pravém i levém b ehu eky (snížení emisí
hluku jednotlivých za ízení – nové technologie, umíst ní v uzav ených (resp.zast ešených)
objektech, redistribuce t chto zdroj v ploše areálu)
- zvýšení spolehlivosti provozu a stupn protipovod ového zabezpe ení provozu
- zajišt ní moderního architektonicko-urbanistického ešení celého areálu i jeho jednotlivých
technologických celk (kompaktní ešení nového areálu a nových objekt v areálu
stávajícím, jednotné koncep ní ešení zast ešení nádrží vodní linky, parkové úpravy
v novém i stávajícím areálu Ú OV apod.)
- zamezení ovlivn ní odtokových pom r Vltavy v Praze p i povod ových pr tocích

Hlavní aspekty posuzované v Oznámení EIA
Vzhledem k povaze stavby a zejména k jejímu umíst ní uprost ed zástavby m sta bylo
hodnocení vlivu zam eno p edevším na tyto složky životního prost edí:
• voda (povrchová, podzemní, protipovod ová ochrana za ízení areálu Ú OV a m sta
Prahy)
• hluková situace
• ovzduší a klima (v . pachové zát že)
• zdravotní rizika pro obyvatelstvo
• vlivy na p írodu (biotopy a jejich ásti – flora a fauna – suchozemská, obojživelná a vodní),
ekosystémy, významné krajinné prvky, zvláš chrán ná území, soustava Natura 2000
• krajina, architektonické a urbanistické hledisko, soulad s územním plánem
V následující kapitole G.2 jsou shrnuty záv ry z kapitol, které hodnotí vliv stavby na jednotlivé
složky životního prost edí, v podob vyhodnocení potenciálních pozitiv a negativ.
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Potenciální negativa a pozitiva stavby

G.2.1 Vyhodnocení potenciálních negativ
Vlivy na ovzduší
Posuzovaný zám r je situován v území s pom rn vysokou imisní zát ží podle dostupných
údaj o pozadí. Z hlediska stacionárních zdroj zne iš ování ovzdu í chemickými látkami a
prachem zám r p edstavuje v zásad již provozované zdroje, které jsou zahrnuty v údajích o
imisním pozadí zájmového území (kotelna, kogenera ní jednotky, ho ák zbytkového plynu).
Z hlediska absolutních nových p ísp vk k imisní zát ži reprezentovaných zdrojem
MG5´ (nová kapacitní kogenera ní jednotka) nevytvá ejí vypo tené p ísp vky p edpoklad
výrazn jší zm ny v imisní zát ži zájmového území a z toho pohledu lze tedy i celkový budoucí
provoz Ú OV po p estavb a intenzifikaci (predikovaný pro stav roku 2010) ozna it za
akceptovatelný.
Z hlediska mobilních zdroj zne išt ní ovzduší (dopravní obsluha Ú OV) nedojde k zásadní
zm n v porovnání se sou asným stavem.
V rámci Oznámení jsou porovnávány vlivy na životní prost edí pro dv varianty: pseudosou asný stav (prolongace stávajícího koncep ního uspo ádání istírny v roce 2010) a varianta
návrhová (p estavba a rozší ení Ú OV). Z pohledu vlivu na kvalitu ovzduší (chemické látky a
prach) jsou tyto varianty identické (v p ípad pseudo-nulové varianty by došlo jak k mírnému
zvýšení emisí v d sledku nutného posílení kalového a plynového hospodá ství, tak k mírnému
nárustu nezbytné obslužné dopravy istírny, v tom se tedy ob posuzované varianty neliší).

Vlivy na suchozemská spole enstva a obojživelnou biotu
Lokalita Císa ský ostrov je z hlediska rostlinných i živo išných spole enstev nep ízniv
ovlivn na p edchozí antropogenní inností a povodní v roce 2002, spole enstva jsou
nep vodní, degradovaná a málo významná. Ekologická hodnota stávajících porost je nízká.
Chrán né a ohrožené druhy podle zákona o ochran p írody a krajiny nejsou, krom n kolika
živo ich (viz kapitola C.2.4.1), na lokalit pevn potvrzeny, ale lokalita vylu uje již svým
charakterem závažné objevy kolonií chrán ných druh . Bezprost edn p ed zapo etím
výstavby bude nutné provést podrobný pr zkum, zam ený na okamžitý výskyt vytipovaných
druh chrán ných obojživelník a plaz , spojený s následným odborným transferem vybraných
druh , na základ p edem vydané výjimky z ochranných podmínek zvlášt chrán ných
živo ich . Je p edpoklad, vzhledem k povaze dot ené lokality, že by ve vydání uvedené
výjimky nem l být závažný problém.
Po ukon ení stavby budou provedena revitaliza ní a kompenza ní opat ení – zejména vysetí
travních porost a vysázení dostate ného po tu strom i ke
- jako kompenzace za
likvidovanou zele (vykácenou p edevším p i provád ní terénní úpravy severního b ehu
ostrova). Vysázená zele musí odpovídat nárok m na porosty v nadreginálním biokoridoru
vlhké ady a musí být autochtonní. Litorální pásmo b ehu nebude výstavbou dot eno.
Vlivy na prvky ÚSES, Natura 2000, VKP a ZCHÚ
Jak vyplývá ze záv r specializované studie (p íloha J.5 Oznámení) nedojde k významnému
dot ení (funk ních) skladebných prvk územního systému ekologické stability (ÚSES) a
významných krajinných prvk (VKP). Naopak, vhodn provedenými úpravami b eh (v etn
realizace autochtonních výsadeb) by mohl být výhledov cílový charakter ÚSES v lokalitách
podpo en. Zvlášt chrán ná území (ZCHÚ) a prvky soustavy Natrura 2000 se v ak ním rádiu
lokalizace výstavby nenacházejí.
Vlivy na krajinný ráz, estetická hlediska
Z estetického hlediska je navržené ešení vícemén p ijatelné. P esto je nezbytné se
estetickým, respektive architektonickým ešením i nadále zabývat jak z pohledu detailního
návrhu jednotlivých objekt , tak p edevším celkové kompozice areálu a jeho okolí (v etn
terénních a sadových úprav, kompenza ních a krajinotvorných výsadeb apod.).
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P es veškerá navržená i dále doporu ovaná minimaliza ní opat ení je možno p edpokládat, že
navrhovaná varianta ešení intenzifikace Ú OV Praha (p edevším rozší ení stávajícího areálu
Ú OV do centrální ásti ostrova a provedení úprav b ehu pro zkapacitn ní koryta Vltavy) bude
vnímána (alespo p echodn , bezprost edn po dokon ení výstavby) jako rozsáhlý pr myslový
areál, p edstavující ur itý negativní zásah do stávajícího krajinného rázu území.

Soulad (nesoulad) s koncepcí územního rozvoje a ÚPD
V sou asné dob (v dob zpracování tohoto Oznámení) je v souladu s platným územním
plánem hl. m sta Prahy pouze situování Ú OV Praha ve stávajícím areálu – tj. v severní ásti
Troského ostrova (na území Prahy 6). Zárove probíhá proces zm ny územního plánu HMP
tak, aby uvažovaná výstavba N OV v sousedství stávající Ú OV na pozemcích tzv. zahrádek
(a provedení úpravy severního b ehu ostrova pro zkapacitn ní koryta Vltavy pro p evod
povodní) byla také v souladu s územním plánem HMP ( ízení bylo zahájeno - zastupitelstvo
HMP svým usnesením dne 28.4.2005 schválilo zadání zm ny ÚP a uložilo Rad HMP zajistit
realizaci tohoto usnesení). Dosažení plného souladu je p edpokládáno podle harmonogramu
p ípravy celé investice k listopadu 2005.
Vlivy z hlediska protipovod ové ochrany areál staveb a m sta Prahy
Stávající areál Ú OV z stane proti stoleté vod ochrán n existujícími obvodovými hrázemi.
Nové objekty, budované v areálu stávající Ú OV ( erpací stanice s trafostanicí, denitrifika ní
filtry), jsou ešeny v souladu s vyhláškou HMP tak, že prostory, v nichž jsou umíst na
rozhodující za ízení, budou umíst ny 1 m nad kulmina ní hladinou p i povodni v roce 2002.
Jednotlivé objekty Ú OV budou p ípadn na stejnou úrove chrán ny lokáln (tato opat ení
nejsou sou ástí posuzovaného zám ru).
V novém areálu (N OV) budou všechny objekty (mimo dosazovacích nádrží)
ochrán ny proti stoleté vod tím, že koruny st n objekt nádrží vodní linky jsou navrženy nad
úrovní hladiny p i Q100. Úrove vnit ních komunikací kolem objekt vodní linky bude na úrovni
cca Q50 a kolem dosazovacích nádrží na úrovni cca Q20. Nová linka Ú OV by tak byla pln
provozuschopná do Q20, rozhodující objekty p ístupné do Q50, ovšem i po pr chodu vyšších
povodní by byla schopna rychlého znovuzprovozn ní. Ostatní rozhodující objekty N OV jsou
navrženy v souladu s vyhláškou HMP tak, že prostory, v nichž jsou umíst ny rozhodující
za ízení budou umíst ny 1 m nad kulmina ní hladinou p i povodni v roce 2002.
Uspo ádání stavebních objekt (dispozi ní i výškové) areálu N OV je navrženo tak, aby bylo
minimálizováno vzdutí hladiny nad Císa ským ostrovem p i extrémních povodních. Navrhované
terénní úpravy b ehu ostrova pak zcela eliminují vliv nového areálu N OV na odtokové pom ry
p i pr chodu extrémních povodní Prahou. Zamezí tak vzniku a propagaci vzdutí ve Vltav do
oblasti nad profilem areálu istírny (Troja, Holešovice, Libe , Karlín).

Ovlivn ní životního prost edí p i výstavb
Nejvíce zat žujícím faktorem bude doprava materiálu a provoz stavebních stroj , spojený
s výstavbou. Bude se jednat jak o zne išt ní plyny a prachem tak, a to zejména, o hluk, kterým
bude v denních hodinách zat žováno okolí stavby. Obt žování t mito faktory však bude pouze
do asné v pr b hu výstavby, organiza ními opat eními je možno tyto vlivy minimalizovat –
nap . výkopové materiály a materiály z demolic budou dopravovány po vodní cest p ímo
z ostrova.
Nelze vylou it, že výstavbou nedojde v dot ených lokalitách k mírnému ovlivn ní
druhové skladby jak rostlin, tak i živo ich . Lokality, na kterých bude výstavba probíhat však
nejsou z p írodov dného hlediska nijak významné. V p ípad dodržení Oznámením doporu ovaných zásad (kapitola D.IV.3) a následných p edpokládaných podmínek p íslušného
orgánu ochrany p írody a p i zajišt ní ádného managementu upraveného p írodního prost edí
(pé e o d eviny a travní porosty) je možno p edpokládat, že hodnota prost edí bude naopak
zvýšena.

archiv. íslo: 04 029/05/1

strana 138

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Pražská vodohospodá ská spole nost, a.s.
ervenec 2005

Oznámení zám ru
Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov

Vlivy na recipient v pr b hu výstavby
Jak vyplývá z tabulek ukazatel zne išt ní vypoušt ných vod v pr b hu výstavby (kapitola
D.I.4.2) – jakost vypoušt né vody se oproti sou asnému stavu nezhorší. Stavební innost (za
p edpokladu dodržení všech doporu ení týkajících se zejména nakládání s ropnými produkty a
ešení krátkodobých odstávek) nebude mít na vodní ekosystém žádný negativní vliv.
Nároky na odpadové hospodá ství
Nároky na odpadové hospodá ství se v zásad nebudou lišit od sou asného stavu.
Písek - výhledová produkce písku z vodní linky je stanovena na cca 29 t/den. Odpad z lapák
písku pod katalogovým íslem 19 08 02 - není za azen mezi nebezpe né odpady. Písek bude
odvážen (stejn jako dosud) na sklákdu odpadu nákladními automobily.
Shrabky - výhledová produkce shrabk z eslí je stanovena na cca 26 t/den. Tento odpad,
vedený pod katalogovým íslem 19 08 01 - není za azen mezi nebezpe né odpady. Bude
odvážen (stejn jako dosud) na sklákdu odpadu nákladními automobily v kontajnerech.
Stabilizovaný kal z išt ní komunálních odpadních vod. Výhledová produkce odvodn ného
vyhnilého kalu je stanovena na 248 t/den. Tento odpad, vedený pod katalogovým íslem 19 08
05, není za azen mezi nebezpe né odpady. Odstra ování tohoto odpadu se p edb žn
uvažuje shodné, nebo obdobné jako v sou asnosti – tj. ukládáním na skládce komunálního
odpadu. Odvážení odpadu se p edpokládá ve velkokapacitních nákladních automobilech,
zabezpe ených proti úniku odpadu z korby, odpad bude dezodorizován. V nejbližším výhledu
(resp. v rámci posuzovaného zám ru) se zásadní zm ny ve zp sobu nakládání s odpadem
(rozumí se s istírenským kalem) nep edpokládají – i nadále se uvažuje se skládkováním.
Nelze však vylou it, že v pr b hu následujících let se provozovatel (resp. investor) nerozhodne
pro jinou variantu nakládání s tímto odpadem – odstra ování nap . spalováním i
spoluspalováním (s energetickým využitím) 29.
Zám r intenzifikace kalového hospodá ství v rámci p estavby Ú OV reaguje na o ekávané
zvýšené látkové zatížení istírny a v d sledku zvýšení ú innosti istírenského procesu - tím
dojde k nár stu množství produkovaného surového kalu. Procesy termofilního vyhnívání a
termické hydrolýzy zajistí hygienizaci odpadu a relativní redukci jeho objemu.
Komunální odpad (katalogové íslo skupiny: 20 01, 20 02, 20 03). Komunální odpad
vyprodukovaný v areálu Ú OV bude (obdobn jako v sou asnosti) ukládán do kontejner , v
rámci areálu Ú OV budou vytvo eny podmínky pro t íd ní a odd lené shromaž ování
jednotlivých druh (p edevším nebezpe ných složek) komunálních odpad .
Provozovatel musí zajistit odstra ování veškerých odpad , vznikajících v provozu Ú OV
specializovanými oprávn nými firmami, v souladu s platnými p edpisy v oblasti odpadového
hospodá ství; o vznikajících odpadech a zp sobu jejich zneškodn ní nebo využití bude vedena
odpovídající evidence.

Vlivy na p du
V lokalit rozší ení Ú OV Praha kvalitní p dní horizont prakticky neexistuje, resp. se jedná
výhradn o písky, tj. lehké, málo úživné, nestrukturní a s vodou špatn hospoda ící nekvalitní
humusové horizonty, navíc na povrchu se zbytky po likvidaci objekt bývalé zahrádká ské
29

) Sm rnice rady 99/31/ES o skládkách odpadu, která krom jiného omezuje ukládání biologicky rozložitelných
odpad na skládky, p i emž náhradu lze hledat ve zvýšené mí e materiálového a energetického využívání
odpad . Tato sm rnice stanoví, že každý lenský stát musí prokázat, že:
nejdéle v roce 2006 ukládá do skládek o 25 % mén biologicky rozložitelných odpad než v roce 1995
nejdéle v roce 2009 ukládá do skládek o 50 % mén biologicky rozložitelných odpad než v roce 1995
nejdéle v roce 2016 ukládá do skládek o 65 % mén biologicky rozložitelných odpad než v roce 1995
eská republika využila možnosti podle l. 3 odst. 2 této sm rnice odložit dosažení t chto cíl o dobu 4
let, tzn. že milníky pro R jsou roky 2010, 2013 a 2020.
Využití kal z Ú OV Praha v zem d lství v sou asnosti brání vysoké maximální obsahy vybraných
t žkých kov a zcela nedostate ná poptávka po této surovin v zem d lském sektoru.
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kolonie, které je ješt více znehodnocují. Jedná se však z v tší ásti o zem d lskou p du
(kultura zahrady). P dní horizont bude p ed výstavbou selektivn skryt a vhodn deponován
pro využití p i kone ných (sadových) úpravách areálu Ú OV. Ur itou kompenzací za zábor
zem d lské p dy (cca 6 ha) bude finan ní odvod do SFŽP za trvalé vyn tí ze ZPF.
V ploše navrhovaných terénních úprav (pro eliminaci vlivu stavby na odtokové pom ry Vltavy)
se zem d lská p da nenachází. P esto se i v t chto plochách po ítá s provedením skrývky
humusového horizontu s p echodným deponováním a následným rozhrnutím na upravenou
plochu a se zatravn ním osivem, odpovídajícím p írodním podmínkám lokality a
požadovanému cílovému stavu.
Jak vyplývá z výše uvedeného textu – dot ení zem d lského p dního fondu a p dy obecn ,
p edevším s ohledem na její kvalitu, bude nevýznamné.

G.2.2 Vyhodnocení potenciálních pozitiv
Vlivy na recipient do dokon ení p estavby
Je možno konstatovat, že po dokon ení p estavby dojde ke zlepšení sledovaných ukazatel
zne išt ní v recipientu (ve Vltav ) oproti sou asnému stavu. Naopak v pseudonulové variant
dojde ve v tšin ukazatel ke zhoršení oproti sou asnosti, což je t eba považovat za stav
nep ijatelný.
Zárove je nutno zd raznit, že celková p estavba Ú OV bude realizována p edevším z d vodu
snížení koncentrace celkového dusíku na odtoku na legislativou požadované parametry.
Vlivy na vodní ekosystém
Provozem vodní linky bude zlepšena jakost vypoušt né odpadní vody (jak ve srovnání se
sou asným stavem, tak p edevším v porovnání s pseudonulovou variantou), což bude mít
pozitivní vliv na jakost vody ve Vltav a tedy i na její vodní ekosystém.
Odstran ní pachové zát že okolí areálu Ú OV
P estavba Ú OV bude mít zásadní pozitivní vliv – v d sledku úplného zakrytí vodní linky a
technologie išt ní odcházející vzdušniny nebude z provozu unikat žádný zápach (v
sou asnosti i v p ípad pseudo-nulové varianty je prokázáno, že Ú OV Praha je významným
zdrojem pachových emisí a je p ekro en imisní limit v obytné zástavb ).
Vlivy na zdravotní stav obyvatelstva
Varianta návrhová – rekonstruovaná a rozší ená Ú OV na Císa ském ostrov p edstavuje
odstran ní obt žování obyvatel pachovou zát ží v jejím okolí, podstatné snížení hluku,
emitovaného istírenským provozem, omezení rizik, souvisejících s nakládáním s hlavním
výstupním odpadem technologické linky – istírenským kalem v d sledku jeho hygienizace.
Naproti tomu dojde k zanedbatelnému zvýšení vypoušt ných emisí do atmosféry v d sledku
likvidace zvýšené produkce bioplynu spalováním, imisní zatížení však bude bude
soust ed no do oblasti, která není prakticky trvale obydlena.
Varianta pseudonulová – (situace v roce 2010 bez realizace p estavby) ne eší problém
nár stu množství i látkového zatížení odpadních vod produkovaných m stem Prahou. Tato
varianta p edstavuje riziko p etížení kapacity stávající Ú OV a vzr stajících problém
pachové zát že okolí Trojského ostrova a jejich obt žujícího vlivu, konzervuje hlukové
zatížení oblasti z provozu Ú OV. Zanedbatelné zvýšení vypoušt ní emisí do atmosféry
v d sledku likvidace zvýšené produkce bioplynu spalováním bude shodné jako
v porovnávané návrhové variant .

Vlivy na hlukovou situaci
Oproti sou asnému provozu dojde k výraznému snížení ekvivalentních hladin akustického tlaku
A v tém všech uvažovaných výpo tových (referen ních) bodech v zájmovém území. Bude to
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zp sobeno podstatnou zm nou v dispozi ním ešení umíst ní jednotlivých zdroj hluku z
technologie v p vodním areálu Ú OV. Dominantní zdroj hluku – erpací šneková erpadla
erpací stanice . 1 - bude v návrhovém stavu umíst na v zakrytém novém objektu erpací
stanice. Nejvýrazn ji se tato zm na projeví v oblasti obytné zástavby v ulicích Goetheho, Ve
Struhách a ve sportovním areálu TJ Sparta, ale i v ulici Papírenská a na p ilehlé hranici areálu
ZOO Praha.

Vlivy na psychickou pohodu
Psychická pohoda obyvatel bude narušována pouze p i výstavb (rušení bude pouze do asné
– tj. po dobu cca 5 let). Samotný provoz nebude mít žádný negativní vliv, p edpokládat lze
naopak vliv pozitivní, protože dojde k eliminaci pachové zát že a zlepšení a hlukové situace
v okolí Ú OV.
Sociáln -ekonomické vlivy
V období výstavby bude zapot ebí cca 200 pracovník (výstavba po dobu cca 5 let). Tuto
skute nost je možno hodnotit jako pozitivní vliv na vzr st nabídky pracovních míst.
V období provozu bude oproti sou asnému stavu vytvo eno cca 10 nových pracovních míst.
Vliv na zam stnanost bude tedy celkov nevýznamný.
Dosažením vyšších jakostních parametr
išt ní komunálních vod dojde k ur itému zvýšení
sociáln -ekonomického potenciálu urbanizované aglomerace hlavního m sta Prahy.

G.2.3 Celkové shrnutí
Jak vyplývá z kapitol G.2.1 a G.2.2 (Vyhodnocení potenciálních pozitiv a negativ), realizace
zám ru p inese celkov zlepšení stavu životního prost edí. Míra zlepšení (v díl ích p ípadech
zhoršení) stavu životního prost edí oproti tzv. pseudonulové variant je r zná pro jednotlivé
aspekty hodnocení. O ekávaná pozitiva realizace zám ru se po podrobném šet ení (na úrovni
specializovaných studií) potvrdila, naopak potenciální negativa byla v p evážné mí e vyvrácena.
P ípadné místní nep íznivé vlivy uvedené v hodnocení (související p edevším s fází výstavby a
estetického vnímání staveb) lze minimalizovat navrženým souborem technických a organiza ních
opat ení, p ípadn je kompenzovat.
Na rozdíl od pozitiv, která budou dlouhodobého charakteru (p edevším vyšší efektivita išt ní
odpadních vod, snížení hlu nosti a odstran ní pachové zát že p i provozu a tím psychické a
zdravotní zát že obyvatel), negativa zám ru budou spo ívat ve vlivech p echodných,
souvisejících p evážn s fází realizace a bezprost edn po ní (hluk a emise do ovzduší p i
výstavb , nep íznivý vliv na estetické vnímání staveništ a stavby t sn po jejím dokon ení).
Na základ záv r multikriteriálního hodnocení (viz ást E Oznámení, p edevším kapitola E.2)
se doporu uje varianta realizace investi ního zám ru.
Naopak se nedoporu uje varianta pseudo-nulová (prolongace sou asného stavu Ú OV
Praha).
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ÁST H P ÍLOHY
______________________________________________________________________________

H.1

Vyjád ení p íslušných ú ad k zám ru – soulad s územn plánovací
dokumentací, vztah k systému Natura 2000

H.1.1 Vyjád ení p íslušných stavebních ú ad k zám ru z hlediska územn
plánovací dokumentace - Praha 6 – odbor výstavby
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H.1.2 Vyjád ení p íslušných stavebních ú ad k zám ru z hlediska územn
plánovací dokumentace - Praha 7 – odd. územního rozhodování
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H.1.3 Vyjád ení p íslušných stavebních ú ad k zám ru z hlediska územn
plánovací dokumentace – Magistrát Hlavního m sta Prahy – odbor
stavební
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H.1.4 Vyjád ení p íslušného ú adu k vlivu stavby na lokality Natura 2000
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Grafické p ílohy

(Na konci této zprávy)

H.2.1 P ehledná situace zám ru 1:50 000
H.2.2 Letecké snímky
H.2.2.1 Sou asný stav Ú OV Praha
H.2.2.2 Sou asný stav – Císa ský ostrov
H.2.3 Situace – sou asný stav Ú OV Praha
H.2.4 Situace – návrhový stav Ú OV
H.2.4.1 Areál NÚ OV
H.2.4.2 Areál N OV s terénními úpravami severní ásti b ehu ostrova
H.2.5 Architektonické ešení
H.2.5.1 Celková dispozice zástavby ostrova - Ú OV, N OV - vizualizace
H.2.5.2 Celková dispozice N OV – pohled od severo-západu - vizualizace
H.2.5.3 Ú OV – pohled od východu – vizualizace
H.2.5.4 Ú OV – pohled od sv. Kláry (Troja) – zákres do fotografie
H.2.5.5 Ú OV – pohled z lávky – pravého b ehu Vltavy – zákres do fotografie
H.2.5.6 Ú OV – pohled od hotelu International – zákres do fotografie
H.2.6 Technologická schémata
H.2.6.1 Schéma rekonstruované Ú OV
H.2.6.2 Schéma N OV
H.2.7 Harmonogram výstavby
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Podklady a literatura

• Technicko-ekonomická studie Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském
ostrov , Hydroprojekt CZ, a.s., 06.2005
• Technický podklad pro rekonstrukci Ú OV Praha na Císa ském ostrov pro zpracování EIA –
Vodní linka, Hydroprojekt CZ a.s., 07.2004
• Zám r projektu Celková p estavba a rozší ení Ú OV na Císa ském ostrov , zpracoval
Hydroprojekt CZ a.s. , 01. 2005
• Black & Veatch Consulting Limited, Grosvenor House, 69 London Road, Redhill, Surrey, RH10
7WY, Technologické a ekonomické zhodnocení (09.2004), výsledky jednání a spolupráce se
zástupci fy BLACK & VEATCH
• Hodnocení vlivu stavby „Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov “ na
akustickou situaci, Ekola group s.r.o., 05.2005
• Posouzení vlivu zám ru „Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov “
na ovzduší, ECO-ENVI-CONSULT, RNDr. T. Bajer, CSc., Doc. Ing. T. Sákra, CSc., 05.2005
• Hodnocení zdravotních a biologických rizik v souvislosti se zám rem „Celková p estavba a
rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov “, RNDr. Alexander Skácel, CSc., 05.2005
• Posouzení zám ru „Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov “
z hledisek architektonických a urbanistických a souladu s územním plánem m sta,
Doc. Ing. arch. A. Mansfeldová, CSc., 05.2005, dopln k 07.2005
• Hodnocení vlivu na vodní ekosystém, hydrobiologické a ichtyologické posouzení zám ru
„Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském ostrov “, Výzkumný ústav
vodohospodá ský TGM, RNDr. J. Fuksa, 12.2004
• Biologické posouzení zám ru „Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském
ostrov “, Mgr. M. Pond lí ek, KPZ Beroun, 07.2005
• Posouzení pachového zatížení oblasti z Ú OV Praha, Odour s.r.o., 11.2004
• Uzemní plán Hlavního m sta Prahy, kolektiv Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Hrad anské nám stí
8, Praha 1 - Vyhláška hl. m Prahy . 32/1999 - o závazné ásti územního plánu sídelního
útvaru hlavního m sta Prahy, ve zn ní pozd jších zm n
• http://www.praha-mesto.cz/ (informa ní portál Hlavního m sta Praha)
• http://www.wmap.cz/vmp (atlas životního prost edí pro hl. m. Prahu)
• http://map.env.cz/website/mzp/ (portál životního prost edí – mapové aplikace)
• http://wgp.urhmp.cz/tms/urm_ver/rozpis.html (územní plán Hlavního m sta Prahy)
• http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/home ( eský statistický ú ad - statistické informace o Hl.m.
Praze)
• http://rozvoj.statnisprava.cz/ebe/redakce.nsf/i/rozvoj (informa ní portál ministerstva pro místní
rozvoj)
• http://www.env.cz/ (Ministerstvo životního prost edí)
• http://www.klecany.cz/ (oficielní stránky m sta Klecany)
• http://www.csoptroja.ecn.cz/PublikaceTK/ (informa ní stránky o Trojské kotlin )
• http://www.natura2000.cz/ (oficielní stránky projektu NATURA 2000 v eské Republice)
• http://www.brandysko.cz/index/id/41 (zajímavé informace z oblasti Brandýska)
• http://calla.ecn.cz/ (stránky sdružení pro záchranu prost edí Calla)
• http://ekologie.aktualne.cz/ (stránky o ekologii)
• http://www.nature.cz/ (informa ní stránky AOPK)
• http://www.uhul.cz/ (informa ní stránky Ústav hospodá ské úpravy lesa)
• http://www.uur.cz/ (informa ní stránky Ústavu pro územní rozvoj)
• Základní vodohospodá ská mapa R 1 : 50 000 (Praha 12-24)
• Základní mapy R 1 : 10 000 (12-24-12, 12-24-17)
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• Dostupné mapové materiály (snímky katastrálních map, výpisy z katastru nemovitostí,
tachymetrické zam ení lokalit Ú OV Praha – Císa ský ostrov)
• Geodetické zam ení prostoru N OV, 02.2005
• Místní šet ení v lokalitách potenciální výstavby - kolektiv zpracovatel „Oznámení zám ru“
(srpen 2004 až kv ten 2005)
• Seznam zvlášt chrán ných území p írody R, AOPK R 2003
• Chytil, J., Hakrová, P., Hudec K. et al. (Edit): Mok ady eské republiky, eský Ramsarský
výbor, Mikulov 1999
•
SN ISO 1996 Popis a m ení hluku prost edí
• Liberko M.: Úvod do urbanistické akustiky, SNTL Praha 1989
• Liberko M.: Metodické pokyny pro výpo et hladin hluku z dopravy, VÚVA Brno. 1991
• Kozák J., Liberko M.: Novela metodiky pro výpo et hluku ze silni ní dopravy, Zpravodaj MŽP
R. VI. 3/1996
• Liberko M., Polášek J: HLUK+ verze 5.02. pásma, ENVICONSULT, JpSoft 2000
• Vaverka J., Kozel V., Ládyš L., Liberko M., Chybík J.: Stavební fyzika 1. Urbanistická. stavební
a prostorová akustika, VÚT Brno 1998
• Meller M., St ni ka J.: Podklady pro navrhování a posuzování pr myslových staveb díl.3 –
stavební akustika, Výzkumný ústav pozemních staveb Praha 1985
• Nový R.: Hluk a chv ní, VUT 1995
• Uživatelská p íru ka programu SYMOS 97, verze 2003, IDEA-ENVI s.r.o., 2003
• Zne išt ní ovzduší a chemické složení srážek na území eské republiky v etn doprovodných
meteorologických dat, HMÚ, 1997
• Výsledky modelových výpo t "Aktualizace 2000" umož ují vyhodnotit celkový sou asný stav
kvality ovzduší na území Prahy a jeho vývoj v jednotlivý etapách projektu ATEM od r. 1994
• Marhold, J.: P ehled pr myslové toxikologie, Anorganické látky, 1980
• Havránek, J. a kol.: Hluk a zdraví, Aviceum1990
• Risk Assessment Giance for Superfund Volume I, Human Health Evaluation Manual, US EPA
1989
• Manuál prevence v léka ské praxi, VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, SZÚ 2000
• Air Quality Guidelines – Second Edition, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen,
Denmark, 2000
• Údaje o jakosti vody ve Vltav v profilu nad Ú OV (Podolí, Troja) a profilu Roztoky, Lib ice a
Zel ín (ukazatele zne išt ní vody za dvouleté období 2002 a 2003, m sí ní, ro ní, medián,
hodnota nep ekro ená v 90% p ípad ), poskytlo Povodí Vltavy, s.p.
• Data o jakosti vody v úseku Vltavy Podolí - Zel ín - m sí ní data za období 1999 – 2003: ze
státního monitoringu jakosti vody v tocích na profilech Podolí, Lib ice, Zel ín (data byla
transformována z HEIS VÚV T.G.M.) a ze sledování správce toku - poskytlo Povodí Vltavy,
s.p., laborato e s.p. Povodí Vltavy
• Data VÚV T.G.M., získaná p i ešení výzkumných projekt (v oblasti ryby, sedimenty, biofilmy,
bakterie)
• Blažková, Š. a kolektiv: Projekt Labe III – IV. Etapová a záv re ná zpráva VÚV TGM Praha
1999, 2003.
• Fuksa, J. a kolektiv: Projekt Labe II. Vliv zne išt ní na další složky ekosystém tok - etapová
zpráva VÚV TGM Praha1996
• Kube ka, J. and J. Vostradovský: Effect of dams, regulation and pollution on fish stocks in the
Vltava River in Prague. Regul. Riv., 10, 1995
• Slavík, O. and L. Bartoš: Effect of water temperature and pollution on zouny-of-the year fishes
in the regulated stretch of the River Vltava, Czech Rep., Folia zoologica, 46, 1997
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• Slavík, O. and L. Bartoš: Seasonal and diel changes of zouny-of-the year fish in the
channelised stretch of the Vltava River (Bohemia, Czech Rep.), In: Cowx, G. I. (ed)
Management and Ecology of River Fisheries, Fishing News Books, Blackwell, Oxford 2000
• Slavík, O. and L. Bartoš: Spatial distribution and tempoval variance of fish communties in the
channelized and regulated Vltava River (Central Europe), Environmental biology of fishes 61,
2001
• Slavík, O. a P. Jurajda: Metodický návod pro sledování spole enstev juvenilních ryb, Výzkum
pro praxi 44, VÚV TGM Praha 2001
• Slavík, O. a kol.: Rozbory druhového složení a po etnosti juvenilních ryb, Zprávy VÚV TGM
Praha pro Povodí Vltavy s. p. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
• Vostradovský, J.: Impact of urbanization on the fish community of the River Vltava upstream
and downstream of Prague, Czechoslovakia. In. Cowx, I. G. (ed.), Rehabilitation of Freshwater
Fisheries. Fishing News Books, Blackwell, Oxford 1994
• Baruš, V. (eds.): ervená kniha ohrožených a vzácných druh rostlin a živo ich
SSR -Vol. 2.
- kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci, Státní zem d lské nakladatelství, Praha 1989
• Culek, M. (eds.): Biogeografické len ní eské republiky, Enigma, Praha 1996
•
e ovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F.,: ervená kniha ohrožených
a vzácných druh rostlin a živo ich
R a SR. Vol. 5. vyšší rostliny, Príroda, a.s., Bratislava
1999
• Míchal, I., Pet í ek, V. (eds.): Metodické poklady pro bilanci významných krajinných prvk
v krajích SR, charakteristiky sosiekoregion
SR, SÚPPOP, Praha 1988
• Mikyška, R. et al.: Geobotanická mapa SSR. BÚ SAV, Kartografie a Academia, Praha 1969
• N mec, J., Ložek, V., (eds.): Chrán ná území R 2, Praha, AOPK R (1997)
• Seznam zvlášt chrán ných území R – úst ední seznam ochrany p írody, AOPK R, Praha
2003
• Procházka, F. (eds.): erný a ervený seznam cévnatých rostlin eské republiky (stav v roce
2000), P íroda, Praha 2001/18
• Tituly odborné literatury o fló e a faun Prahy
• Senante E., Martel J.L., Bruchet, Odour management at municipal wastewater and waste
treatment units operated by SUEZ ENVIRONMENT, Environmental Odour Management
Conference Bronchure, 2004
• Frechen F.B., Inventory of odour emissions at German waste water treatment plants, Kessel,
Germany, Environmental Odour Management Conference, 2004
• Frechen F.B., Identification and characterization of odours liquids at waste waters with the
Odour Emission Capacity OEC of liquids, Environmental Odour Management Conference,
2004
• Witherspoon J.R., Barnes J.L., Comparison of Methods Used to Measure Odour at Waste
Water Treatment Plant Fencelines, Bellevue, USA, Environmental Odour Management
Conference Bronchure, 2004
• University of New South Wales (2004), Odour Impact Assessment, Environmental Emissions &
Odour Laboratory, Centre for Water & Waste Technology, The University of New South Wales,
Sydney, Australia. Further information can be obtained from this link: www.odour.unsw.edu.au
• Jay R. Witherspoon, Jennifer L. Barnes, Bellevue/USA, Comparison of Methods Used to
Measure Odour at Wastewater Treatment Plant Fencelines, Environmental Odour Management
Conference Bronchure, 2004
• Guy C., Giasson F., Purenn E.P., Automated electronic nose network for measuring industrial
odours, Montreal, Canada, Environmental Odour Management Conference Bronchure, 2004
• Geomorfologie eských zemí, J. Demek a kol., Academia, Praha 1965
• Geologie SSR I. - eský masiv, Z. Mísa , SPN 1983
• Hydrogeologie SSR I. - Prosté vody, O. Hynie, Academia, Praha 1961
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• Hydrogeologické rajony, Ing. Miroslav Olmer, RNDr. Ji í Kessl, VÚV a HMÚ Praha, 1990
• Archivní podkladové materiály, charakterizující geologické, hydro-geologické a inženýrskogeologické pom ry v prostoru stávajícího areálu Ú OV
• Podrobný inženýrsko-geologický pr zkum pro akci Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha,
Hydroprojekt CZ Praha a.s., RNDr. J. Varva ovský, 03.2005
• Ro enky životního prost edí eské republiky 1993 - 2003, MŽP R a SÚ
• Podnebí eskoslovenské republiky - Hydrometeorologický ústav Praha 1961
• Klimatické oblasti eskoslovenska, R. Quitt, Studia geographica 16, Geografický ústav SAV
Brno 1971
• Údaje o klimatu v eské republice od eského hydrometeorologického ú adu
• Údaje o klimatu v eské republice od eského hydrometeorologického ú adu
• Protipovod ová ochrana hl. m sta Prahy – „Stavby . 12 – Protipovod ová opat ení na
ochranu hl. m. Prahy“ – etapy: 0004 – Holešovice, Stromovka, 0007 – Trója, informace
poskytnuté koordinátorem akce VRV a.s., investory a projektanty jednotlivých ástí etap
(Hydroprojekt CZ a.s., Aquatis a.s., Pražská teplárenská a.s., ZAVOS s.r.o., DHI-Hydroinform
a.s.
• Geodetické zam ení prostoru N OV - 02.2005, prostoru b ehových úprav v severní ásti
Cisa ského ostrova – 04.2005
• Hydrotechnické posouzení protipovod ové ochrany Ú OV, DHI Hydroinform a.s., 05.2005
• Dendrologické posouzení porost severní ásti b ehu Cisa ského ostrova, R. Šimková,
06.2005
• Podklady poskytnuté Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., 10.2004, 04.5005:
problematika nakládání s odpady v rámci PVK, a.s., p íprava programu odpadového
hospodá ství, Hlášení o produkci a nakládání s odpady z provozu Ú OV za roky 2002,
2003, 2004
problematika odpadních vod v rámci PVK, a.s. – Ú OV Praha: Rozhodnutí odboru
výstavby magistrátu hl. m. Prahy – povolení vypoušt ní vy išt ných odpadních vod
z Ú OV hl. m. Prahy do toku Vltavy v . km 43,3 ( .j. MHMP-76063/2000/VYS/Tr
z 22.11.2000), povolení k vypoušt ní išt ných odpadních vod z Ú OV Praha do eky
Vltavy v . km 43,3 v Praze 6, pro období do 30.4.2003, v souvislosti s obnovou chodu
istírny po jejím zaplavení v srpnu 2002 ( .j. MHMP-151363/2002/VYS/Fi z 9.1.2003),
Poplatkové hlášení za zdroj zne iš ování Ú OV Praha – podle zákona 254/2001 Sb. za
roky 2002, 2003 a 2004
problematika zne iš ování ovzduší v rámci PVK, a.s. – Ú OV Praha: Protokoly z m ení
emisí kogenera ních jednotek a kotl na bioplyn (Ekologické centrum s.r.o., 04., 12.2003),
Výpo et úletu zne iš ujících látek do ovzduší a výpo et ro ního poplatku pro zdroje:
plynové motory MG1 až MG4, kotle K1 až K4, ho ák zbytkového plynu (fléra) za rok 2003,
Souhrnná provozní evidence stacionárních zdroj zne iš ování ovzduší Ú OV za rok 2003
• Draft Reference Dokument on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industrie,
January 2004.
• Podkladová studie Ú OV na Císa ském ostrov pro zm nu ÚPn SÚ hl. m. Prahy Z 0652 / 00
(Hydroprojekt CZ a.s., 05.2004)
• Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy „k návrhu zm ny Z 0652/00 Územního
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (Ú OV - Císa ský ostrov)“, ze dne 25. 11. 2004
• Platné právní p edpisy pro oblast ochrany životního prost edí
Zákony
254/2001 Sb., Zákon o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd jších
zm n a dopl k
274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n n kterých
zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích)
17/1992 Sb., Zákon o životním prost edí, ve zn ní zákona . 123/1998 Sb.
106/1999 Sb., Zákon o svobodném p ístupu k informacím
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123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prost edí
282/1991 Sb., Zákon o eské inspekci životního prost edí a její p sobnosti v ochran lesa
388/1991 Sb., Zákon NR o Státním fondu životního prost edí
106/2005 Sb., Zákon o odpadech (úplné zn ní zákona . 185/2001 Sb.)
86/2002 Sb., Zákon o ochran ovzduší a o zm n n kterých dalších zákon (zákon o ochran
ovzduší)
92/2004 Sb., Zákon, kterým se m ní zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm n n kterých
dalších zákon (zákon o ochran ovzduší), ve zn ní zákona . 521/2002 Sb.
186/2004 Sb., Zm na zákona . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm n n kterých dalších
zákon
76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a o omezování zne išt ní, o integrovaném registru
0zne iš ování a o zm n n kterých zákon (zákon o integrované prevenci)
521/2002 Sb., Zákon, kterým se m ní zákon . 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování
zne išt ní, o integrovaném registru zne iš ování a o zm n n kterých zákon (zákon o integrované
prevenci), a zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm n n kterých dalších zákon (zákon o
ochran ovzduší)
100/2004 Sb., Zákon o ochran druh voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a dalších opat eních k ochran t chto druh a o zm n n kterých
zákon (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
460/2004 Sb., Zákon o ochran p írody a krajiny
334/1992 Sb., Zákon eské národní rady o ochran zem d lského p dního fondu
50/1976 Sb., Zákon Federálního shromážd ní o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon)
437/2004 Sb., Zákon, kterým se m ní zákon . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a o omezování zne išt ní, o integrovaném registru zne iš ování a o zm n n kterých zákon
(zákon o integrované prevenci), ve zn ní zákona . 521/2002 Sb., a zákon . 40/2004 Sb., o
ve ejných zakázkách
100/2001 Sb., Zákon o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících
zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí)
93/2004 Sb., Zákon kterým se m ní zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí
a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí)
356/2003 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n n kterých zákon ,
ve zn ní zákona . 186/2004 Sb.
82/2004 Sb., Zákon, kterým se m ní zákon . 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
zp sobených vybranými nebezpe nými chemickými látkami a chemickými p ípravky a o zm n
zákona . 425/1990 Sb., o okresních ú adech, úprav jejich p sobnosti a o n kterých dalších
opat eních s tím souvisejících, ve zn ní pozd jších p edpis (zákon o prevenci závažných havárií)
406/2000 Sb., Zákon o hospoda ení energií
359/2003 Sb., Zákon, kterým se m ní zákon . 406/2000 Sb., o hospoda ení s energií
20/1966 Sb., Zákon o pé i o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p edpis
274/2003 Sb., Zákon o ochran ve ejného zdraví

Na ízení vlády
61/2003 Sb., Na ízení vlády o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne išt ní povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech
71/2003 Sb., Na ízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci
p vodních druh ryb a dalších vodních živo ich a o zjiš ování a hodnocení stavu jakosti t chto vod
103/2003 Sb., Na ízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, st ídání plodin a provád ní protierozních opat ení v t chto oblastech
63/2003 Sb., Na ízení vlády o zp sobu a rozsahu zabezpe ení systému vým ny informací o
nejlepších dostupných technikách
350/2002 Sb., Na ízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zp sob sledování,
posuzování, hodnocení a ízení kvality ovzduší
351/2002 Sb., Na ízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro n které látky
zne iš ující ovzduší a zp sob p ípravy a provád ní emisních inventur a emisních projekcí
352/2002 Sb., Na ízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
spalovacích stacionárních zdroj zne iš ování ovzduší
archiv. íslo: 04 029/05/1
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353/2002 Sb., Na ízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
ostatních stacionárních zdroj zne iš ování ovzduší
354/2002 Sb., Na ízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování
odpadu
452/2004 Sb., Na ízení vlády, kterým se stanoví zp sob hodnocení bezpe nostního programu
prevence závažné havárie a bezpe nostní zprávy, obsah ro ního plánu kontrol, postup p i
provád ní kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
368/2003 Sb., Na ízení vlády o integrovaném registru zne iš ování
342/2003 Sb., Na ízení vlády, kterým se m ní na ízení vlády . 9/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
351/2002 Sb., Na ízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro n které látky
zne iš ující ovzduší a zp sob p ípravy a provád ní emisních inventur a emisních projekcí
417/2003 Sb., Na ízení vlády, kterým se m ní na ízení vlády . 351/2002 Sb., kterým se stanoví
závazné emisní stropy pro n které látky zne iš ující ovzduší a zp sob p ípravy a provád ní
emisních inventur a emisních projekcí
480/2000 Sb., Na ízení vlády . o ochran zdraví p ed neionizujícím zá ením
88/ 2004 Sb., Na ízení vlády o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací

Vyhlášky
20/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zem d lství o zp sobu a etnosti m ení množství a jakosti
vody
139/2003 Sb., Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a zp sobu ukládání údaj
do informa ního systému ve ejné správy
140/2003 Sb., Vyhláška o plánování v oblasti vod
236/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí o zp sobu a rozsahu zpracovávání návrhu
a stanovování záplavových území
292/2002 Sb, Vyhláška Ministerstva zem d lství o oblastech povodí
293/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí o poplatcích za vypoušt ní odpadních vod
do vod povrchových
428/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zem d lství, kterou se provádí zákon . 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n n kterých zákon (zákon o
vodovodech a kanalizacích)
432/2001 Sb, Vyhláška Ministerstva zem d lství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjád ení a
o náležitostech povolení, souhlas a vyjád ení vodoprávního ú adu
470/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zem d lství, kterou se stanoví seznam významných vodních
tok a zp sob provád ní inností souvisejících se správou vodních tok
376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení
nebezpe ných vlastností odpad
381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí, kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam
nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a
postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad )
382/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí o podmínkách použití upravených kal na
zem d lské p d
383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí o podrobnostech nakládání s odpady
384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí o nakládání s polychlorovanými bifenyly,
polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými sm smi obsahujícími kteroukoliv z t chto látek v
koncentraci v tší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
355/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí, kterou se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj zne iš ování ovzduší emitujících t kavé
organické látky z proces aplikujících organická rozpoušt dla a ze skladování a distribuce benzinu
356/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí, kterou se stanoví seznam zne iš ujících
látek, obecné emisní limity, zp sob p edávání zpráv a informací, zjiš ování množství vypoušt ných
zne iš ujících látek, tmavosti kou e, p ípustné míry obt žování zápachem a intenzity pach ,
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdroj zne iš ování ovzduší a
podmínky jejich uplat ování
357/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu
paliv z hlediska ochrany ovzduší
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358/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí, kterou se stanoví podmínky ochrany
ozonové vrstvy Zem
395/1992 Sb., Vyhláška MŽP, kterou se provád jí n která ustanovení zákona eské národní rady .
114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny
132/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provád jí n která ustanovení stavebního
zákona.
135/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územn plánovacích podkladech a územn
plánovací dokumentaci
457/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí o odborné zp sobilosti a o úprav
n kterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vliv na životní prost edí
220/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí, kterou se stanoví náležitosti oznamování
nebezpe ných chemických látek a vedení jejich evidence
223/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí, kterou se stanoví bližší podmínky
hodnocení rizika nebezpe ných chemických látek pro životní prost edí
7/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost edí, kterou se stanoví rozsah a zp sob
zpracování hlášení o závažné havárii a kone né zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
366/2004 Sb., Vyhláška o n kterých podrobnostech systému prevence závažných havárií
572/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví forma a zp sob vedení evidence podklad nezbytných
pro ohlašování do integrovaného registru zne iš ování
6/2003 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatel pro vnit ní prost edí pobytových místností n kterých staveb
250/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek, ve zn ní vyhl. MZd
. 50/2001 Sb.
251/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zjiš ování toxicity
chemických látek, ve zn ní vyhl. MZd . 208/2001 Sb.
184/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictvím, kterou se stanoví postup hodnocení rizika
nebezpe ných chemických látek pro zdraví lov ka
353/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví bližší podmínky osv d ení o
odborné zp sobilosti pro oblast posuzování vliv na ve ejné zdraví, postup p i jejich ov ování a
postup p i ud lování a odnímání osv d ení
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ,
EŠITELSKÝ TÝM

____________________________________________________________________________

Zpracovatel Oznámení :

HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

ešitelský tým
Divize 151 – infrastrukturní stavby a hydroinformatika
editel divize 151

Ing. Aleš Mucha

tel: 261 102 337; e-mail: hdive@hydroprojekt.cz
hlavní koordinátorka

Ing. Helena Divecká

tel: 261 102 327;e-mail: hdive@hydroprojekt.cz

Divize 161 – krajinného inženýrství, rekultivací a ekologie, ešitelský útvar Oznámení EIA
editelka divize 161

Ing. Jana Benešová

oprávn ní MŽP k posuzování vliv staveb a inností na ŽP
tel: 261 102 450; e-mail: jbena@hydroprojekt.cz
hlavní ešitel Oznámení EIA

Ing. Jaroslav Kabele

oprávn ní MŽP k posuzování vliv staveb a inností na ŽP,
.j. 2772/427/OPV/93 z 20.5.199
tel: 261 102 441; e-mail: jkabe@hydroprojekt.cz

ešitelé díl ích okruh :
hydrogeologie, inženýrská geologie,
pedologie

RNDr. Ing. Ji í Varva ovský

ÚSES, antropogenní vlivy

Ing. Eva Krytiná ová

tel: 261 102 290; e-mail: jvarv@hydroprojekt.cz
tel: 261 102 226

Ing. Petra Veselá

vodní hospodá ství

tel: 261 102 443

Ing. Pavel Romášek

odpadové hospodá ství

tel:261 102 441; e-mail: proma@hydroprojekt.cz

Ing. Karel Hartig, CSc

technologické ešení Ú OV

tel: 261 102 431; e-mail: jhart@hydroprojekt.cz

Externí specialisté:
posouzení vlivu na akustickou situaci

Ekola group, s.r.o., Ing. L. Ládyš a kolektiv

posouzení vlivu na kvalitu ovzduší

ECO-ENVI-CONSULT, RNDr. T. Bajer, CSc
RNDr. A Skácel, CSc

posouzení zdravotních rizik

VUT – FS, Doc. Ing. arch. A. Mansfeldová, CSc
Doc. Ing.arch. I. Horký, Drsc.,
Doc. Ing.arch. F. Št drý, CSc
posouzení biologie b ehového ekosystému KZP, Mgr. M. Pond lí ek

posouzení z hledisek architektonických,
urbanistických a souladu s územním
plánem
posouzení pachové zát že

Odour, s.r.o., Ing. P. Auterská, CSc a kolektiv

posouzení hydrobiologie, ichtyologie

VÚV – T.G.M., RNDr.J. Fuksa, CSc a kolektiv
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SAMOSTATNÉ P ÍLOHY DOKUMENTACE

______________________________________________________________________________

J.1

Hodnocení vlivu stavby „Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha
na Císa ském ostrov “ na akustickou situaci
arch. . 04 030/05/1

J.2

Posouzení vlivu zám ru „Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha
na Císa ském ostrov “ na kvalitu ovzduší
arch. . 04 031/05/1

J.3

Hodnocení zdravotních a biologických rizik v souvislosti se
zám rem „Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na Císa ském
ostrov “
arch. . 04 032/05/1

J.4

Posouzení zám ru „Celková p estavba a rozší ení Ú OV Praha na
Císa ském ostrov “ z hledisek architektonických a urbanistických
arch. . 04 033/05/1

J.5

Biologické posouzení zám ru „Celková p estavba a rozší ení Ú OV
Praha na Císa ském ostrov “
arch. . 04 034/05/1

J.6

Posouzení sou asného stavu pachového zatížení oblasti z Ú OV
Praha
arch. . 04 035/05/1
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