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ÚVOD 

Toto oznámení zám ru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prost edí a o zm n  n kterých souvisících zákonů Ědále jen „zákon o posuzování vlivů“ě, je 

p edkládáno pro zám r „Výstavba nové vozovny Hloub tín“. 

 

Stavební zám r spočívá v náhrad  v tšiny stávajících staveb a provozů v areálu vozovny 

Hloub tín novými. Hodnoty ukazatelů rozsahu a kapacity vozovny se významn  nezm ní. 

 

Zám r bude realizován uvnit  stávajícího oploceného areálu vozovny Hloub tín na pozemcích 

p. č. 1424/1, 1424/2, 1424/26, 1424/28, 1424/29, 1424/30, 1424/31, 1424/32, 1424/33 

a v malé mí e i  vn  oploceného areálu vozovny Hloub tín na pozemcích p. č. 1424/1, 1631/8 

a 2557/4, všechny v k. ú. Hloub tín. 

 

Zám r naplňuje definici zám ru kategorie II Ěvyžadujícího zjišťovací ízeníě uvedeného 

v p íloze č. 1 zákona o posuzování vlivů, v bod  10.6 „Nové průmyslové zóny a záměry 

rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. 

Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. 

Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 

zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro 

celou stavbu.“, a to jako významná zm na stávajícího zám ru dle § 4, odst. 1, písm. cě zákona 

o posuzování vlivů. P íslušným ú adem k provedení zjišťovacího ízení je Magistrát hlavního 

m sta Prahy. 

 

Toto oznámení je zpracováno dle p ílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů. Rozsah zpracování 

jednotlivých kapitol odpovídá charakteru zám ru a jeho možnému vlivu na jednotlivé složky 

životního prost edí. 

 

Hodnocený zám r zahrnuje jedinou variantu technického a technologického ešení. Jiná 

varianta technického a technologického ešení zám ru, než p edkládaná varianta, není 

investorem uvažována. 

 

Ministerstvo životního prost edí dne 2. června 2017 pod č. j. 23686/ENV/17 vydalo vyjád ení 

ve smyslu § 23 odst. 3 zákona o posuzování vlivů, že zám r, jako významná zm na 

stávajícího zám ru dle § 4, odst. 1, písm. cě zákona o posuzování vlivů podléhá zjišťovacímu 

ízení dle zákona, neboť vzhledem k rozsahu uvažovaných prací a vzhledem k rozsahu 
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a umíst ní areálu vozovny Hloub tín nelze bez bližšího posouzení ve zjišťovacím ízení 

vyloučit možné významné negativní vlivy zám ru na životní prost edí. 

 

Je-li v oznámení citován všeobecn  závazný právní p edpis Ězákon, vyhláška, na ízení apod.ě 

jedná se vždy o právní p edpis ve zn ní platném k datu p edložení oznámení. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Název:   DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, akciová společnost 
Ň. IČ   000 05 886 

ň. Sídlo  Praha ř, Sokolovská 217/42, PSČ 1ř0 22 

4. Oprávn ný zástupce oznamovatele 

Jméno a p íjmení: Ing. Vladana Čížková 

Bydlišt :  Praha 2, Francouzská 463/13, PSČ 120 00 

Telefon:   296 154 313 

 

Na základ  plné moci ze dne 6. 2. 2017, kterou je společnost METROPROJEKT Praha a. s. 

zmocn na k zastupování Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti ve v ci 

„Výstavba nové vozovny Hloub tín“, a plné moci ze dne 1. 8. 2017, kterou je Ing. Vladana 

Čížková zmocn na k zastupování společnosti METROPROJEKT Praha, a. s. p i projednávání 

vlivu staveb na životní prost edí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 
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B. ÚDAJE O ZÁM RU 

B. 1. Základní údaje 

B. 1. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy č. 1 

„Výstavba nové vozovny Hloub tín“ 

Posuzovaný zám r spadá svým charakterem a rozsahem do kategorie II, bod 10. 6 dle p ílohy 

č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prost edí, „Nové průmyslové zóny 

a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou 

nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné 

plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 

m2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu 

pro celou stavbu“, a to jako významná zm na stávajícího zám ru dle § 4, odst. 1, písm. c) 

zákona o posuzování vlivů. 

 

B. 1. Ň. Kapacita Ěrozsahě zám ru 

Z hlediska kategorizace podle p ílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů se jedná o zám r 

rozvoje m sta s rozlohou 5,91 ha. 

 

Zám r spočívá v odstran ní technicky i moráln  zastaralých a z hlediska ochrany životního 

prost edí nevyhovujících objektů a za ízení ve stávající vozovn  Hloub tín a výstavb  objektů 

a za ízení nových, splňujících moderní požadavky z hlediska úspornosti a využití moderních 

technologií, šetrných k životnímu prost edí.  

 

Zám r též zahrnuje vybudování nového objektu energocentra a m nírny ĚSO 701ě a nové 

provozní budovy B (SO 705). Zám r zahrnuje rovn ž úpravy komunikací, kolejí, trolejového 

vedení, kanalizace, vodovodu Ěvčetn  p ípojekě, slaboproudých a silnoproudých rozvodů, 

osv tlení, horkovodu a p ípojky plynu v areálu vozovny, a to včetn  napojení nových objektů 

na inženýrské sít  a technickou infrastrukturu. Součástí zám ru je též bourání, úprava 

a výstavba op rných st n a vnit ního oplocení v návaznosti na obnov  objektů, s minimalizací 

zásahů do nedávno opraveného areálového oplocení vozovny. Výstavba je rozd lena do čty  

etap, zám r je však posuzován jako celek. P ehled rozsahu a kapacity zám ru podává 

následující tabulka 1, která porovnává stávající rozsah a velikost jednotlivých ukazatelů 

kapacity vozovny Hloub tín se stavem po realizaci zám ru. Stručný popis technického ešení 

je uveden v kapitole B. 1. 6. 
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Tabulka 1 P ehled zm n ukazatelů rozsahu a kapacity vozovny Hloub tín 

Plochy [m2] Stávající stav Nové ešení Pozn. 

Celková plocha dotčených pozemků 69 706 69 706 
 

Plocha oplocené části areálu 59 100 59 100 
 

Plocha části areálu – tramvajový provoz 38 500 39 050 1 

Plocha části areálu – provoz vrchní stavby 20 600 20 050 2 

Zastav ná plocha vozovny Ěbudovyě 19 152 18 700 
 

Komunikace a parkovací plochy 25 650 27 500 
 

Skladovací plochy vč. manipulačních Ěčástečn  
zpevn né, panelovéě 6 000 4 625 

 

Zelené plochy v areálu 8 300 8 275 
 

Zelené plochy st ech 0 600 
 

Ukazatele kapacity    

Počet stání tramvají v hale odstavů  142 vozů T3 61 vozů 15T 3 

Počet stání tramvají v hale odstavů – p epočítaný na 
vozy typu Tatra T3 

142 122  

Počet stanovišť v hale údržby a oprav  Ř vozů 15T  

Počet venkovních stání tramvají 6 vozů T3 
9 vozů 15T 
a 2 vozy T3 

 

Počet venkovních stání tramvají – p epočítaný na vozy 
typu Tatra T3 

6 20  

Počet státní na parkovištích osobních vozů celkem 
areál 70 83  

Počet stání na parkovišti služebních vozů, včetn  stání 
pro skladovací kontejnery 

58 73 4 

Počet stání plasser 1 1 5 

Počet kolejí vozovny  30  30  

 

Poznámky: 

1) Areál vozovny zahrnuje objekty a plochy funkčn  určené pro odstavy a údržbu tramvají. 

2ě Areál vrchní stavby zahrnuje objekty a plochy funkčn  určené pro údržbu tramvajových tratí. 

3) Tramvajový vůz typu Tatra T3 (včetn  odvozených variant a rovn ž vůz typu Tatra T2ě je dlouhý 14,00 m (bez 

sp áhadelě. Tramvajový vůz Škoda 15T je t íčlánkový, dlouhý 31,40 m Ěbez sp áhadelě. 

4) V současné dob  je v areálu 2Ř vyznačených stání pro služební vozy, dále 15 stání neuspo ádaných 

nezast ešených a 15 stání pod p íst ešky, které budou odstran ny. 

5) Plasser je automobilový kontejnerový náv s, na kterém je ve dvou High-cube standardních kontejnerech Ě2,44 x 

6,01 x 2,90 m) umíst na automatická mobilní sva ovna kolejnic. 
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B. 1. ň. Umíst ní zám ru 

Kraj:   Hlavní m sto Praha 

Obec:  Hlavní m sto Praha 

Katastrální území: Hloub tín Ě731234ě 

 

Areál vozovny je situován na ploše ohraničené na severu ulicí Kolbenovou, na východ  

Kbelskou ulicí, na jihu průmyslovým a skladovým areálem a na západ  tramvajovou tratí, 

propojující ulice Kolbenova a Pod bradská. Zám r bude realizován uvnit  stávajícího 

oploceného areálu vozovny Hloub tín, v katastrálním území Hloub tín na pozemcích 

p. č. 1424/1, 1424/2, 1424/26, 1424/28, 1424/29, 1424/30, 1424/31, 1424/32, 1424/33 

a v malé mí e i vn  oploceného areálu vozovny Hloub tín na pozemcích p. č. 1424/1 Ěsadové 

úpravyě, 1631/Ř Ěprotiprachová opat ení na v tracím výduchu Pražského metra p i odst eluě 

a 2557/4 Ědočasný zábor komunikaceě. Umíst ní zám ru je z ejmé z následujících obrázků 

1 a 2 a ze situace v p íloze 1 a 2. 

 

Obr. 1 Mapa širších vztahů 

 



„Výstavba nové vozovny Hloub tín“ 
                                                                                                                                   Oznámení dle p ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. 

__________________________________________________________________________________ 

 Ecological Consulting a.s. 13 

www. ecological.cz 

Obr. 2 Lokalizace zám ru 

 

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva 

hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne ř. 9. 1řřř, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000 Ědále jen „ÚPn“ě 

obsahuje ve vybraných funkčních plochách regulativy, stanovující max. míru využití území. 

Míra využití území je vyjád ena kódem míry využití území Ěkód A-Kě, který je definován 

koeficientem podlažních ploch ĚKPPě a koeficientem zelen  ĚKZě. Max. kapacita funkční 

plochy vyjád ená v m2 hrubé podlažní plochy pro celou funkční plochu se vypočítá 

vynásobením rozlohy funkční plochy a KPP. Koeficient podlažních ploch je nep ekročitelný. 

Koeficient zelen  je koeficientem, stanovujícím min. podíl započitatelných ploch zelen  

v území. Plocha zelen  je stanovena rozsahem zelen  na rostlém terénu Ěvčetn  variantního 

zápočtu popínavé zelen , solitérních, skupinových a liniových stromů v rámci zpevn ných 

plochě a ostatní zelen  Ězeleň na um lém povrchu – stavební konstrukciě. 

 

Dle ÚPn se nachází p evážná část areálu vozovny Hloub tín v monofunkční ploše „DH – 

plochy a za ízení hromadné dopravy osob, parkovišt  P + R“ a menší část v severní části 

areálu ve smíšeném území „SV – všeobecn  smíšené“ s kódem míry využití území D, tedy 

území, sloužící pro umíst ní polyfunkčních staveb nebo kombinace monofunkčních staveb pro 

bydlení, obchod, administrativu, kulturu, ve ejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde 

žádná z funkcí nep esáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. V tomto 
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území je jako hlavní funkční využití možné umístit stavby za ízení a plochy pro provoz Pražské 

integrované dopravy. 

 

Zám r splňuje ve smíšeném území SV kód míry využití území D. Koeficient zelen  (KZ) zde 

dosahuje hodnoty 0,35 Ěpožadovaný KZ je nejmén  0,35ě a koeficient podlažních ploch (KPP) 

dosahuje hodnoty 0,52 Ěpožadovaný je KPP nejvýše 0,8). 

 

Z hlediska územního plánu zám r zasahuje do ve ejn  prosp šné stavby VPS ř5/DK/9 Praha 

9 – p estavba ulice Kbelské a Průmyslové, VPS 1/DM/9 Praha 9 – provozní úsek Pražského 

metra IV. B Českomoravská - Černý Most, VPS 7ř/DKP9 Praha 9 — ve ejné komunikace 

v transformovaných plochách jižn  od ul. Kolbenovy, a dále do závazného prvku zásobování 

plynem stávajícího VTL plynovodu č. 33, závazného prvku zásobování elektrickou energií 

stávajícího venkovního vedení 110 kV a závazného prvku zásobování vodou stávající 

vodovod pitná voda. 

 

Ú ad m stské části Praha ř, odbor výstavby a územního rozvoje, jako p íslušný stavební ú ad, 

vydal dne 14. 2. 2017 pod č. j. P0ř 00ř435/2017/OVÚR/Sk souhlas k zám ru „Výstavba nové 

vozovny Hloub tín, Praha ř. 1. etapa: Nové energocentrum areálu s trafostanicí a m nírnou“. 

Souhlas je p ipojen k oznámení jako p íloha 4. 

 

Ú ad m stské části Praha ř, odbor výstavby a územního rozvoje, jako p íslušný stavební ú ad 

vydal dne 26. 6. 2017 pod č. j. P09 035387/2017/OVÚR/Sk souhlasné závazné stanovisko 

k 2. – IV. etap  zám ru z hlediska územn  plánovací dokumentace. Stanovisko je p ipojeno 

k oznámení jako p íloha 5. 

 

Magistrát hlavního m sta Prahy, odbor územního rozvoje vydal dne 22. 6. 2017 pod 

č. j. MHMP 1011908/2017 vyjád ení, že zám r stavby „Výstavba nové vozovny Hloub tín, 

I. etapa, energocentrum + m nírna“ je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru 

hlavního m sta Prahy. Vyjád ení je p ipojeno k oznámení jako p íloha 6. 

 

Magistrát hlavního m sta Prahy, odbor územního rozvoje vydal dne 4. 7. 2017 pod č. j. MHMP 

10415Ř5/2017 vyjád ení, že zám r stavby „Výstavba nové vozovny Hloub tín, II., III., IV. etapa 

výstavby“ je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního m sta Prahy. 

Vyjád ení je p ipojeno k oznámení jako p íloha 7. 
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B. 1. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry 

Zám r má charakter rozvoje m sta, a to na rozloze 5,ř1 ha. 

 

Vozovna Hloub tín je nejmladší ze sedmi tramvajových vozoven provozovaných Dopravním 

podnikem hl. m. Prahy – byla zprovozn na v roce 1951. V roce 2013 došlo k průhybu 

konstrukce sko epinové st echy remízovací haly vozovny. Provedené průzkumy a studie 

prokázaly, že konstrukce st echy je na hranici životnosti. Na základ  toho bylo rozhodnuto, že 

nejvhodn jším ešením je nahrazení nevyhovujících budov novými. 

 

Zám r spočívá v demolici v tšiny objektů ve stávajícím areálu vozovny Hloub tín a jejich 

nahrazení novými objekty. Ze stávajících objektů vozovny Ěviz p íloha 14ě bude zachována 

hala myčky Ěobjekt č. 101, vybudovaný v 90. letech), hala s podúrovňovým soustruhem (objekt 

č. 102, vybudovaný v roce 2012) a do značné míry uspo ádání a konstrukce kolejové harfy. 

Zachována bude také p evážná část vn jšího oplocení. 

 

Z charakteru zám ru vyplývá, že jeho realizací může být dotčeno jen nejbližší okolí. Určitá 

možnost kumulace vlivů by mohla být se zám rem na zkapacitn ní Průmyslové ulice, jehož 

součástí jsou zám ry na zkapacitn ní k ižovatky Kolbenova – Kbelská a na zkapacitn ní 

k ižovatky Průmyslová – Pod bradská. V rámci tohoto zám ru byla k ižovatka Průmyslové 

ulice s ulicí Pod bradskou navržena jako mimoúrovňová, kosodélná. Vzhledem 

k bezprost ední blízkosti souvislé obytné zástavby bylo navrženo zahloubení Průmyslové 

a jejího pokračování Kbelské ulice a p evedení Pod bradské na mostním objektu. K ižovatka 

Kbelské ulice s ulicí Kolbenovou je navržena jako mimoúrovňová, deltovitá s k ižovatkovými 

v tvemi v SZ, JZ a SV kvadrantu. I v této k ižovatce by m la být Kbelská ulice vedena pod 

Kolbenovou ulicí. Kbelská ulice by m la být v úseku od Pod bradské po Kolbenovu ulici 

zakryta, v celkové délce 600 metrů. Odv trání tunelů bylo uvažováno pouze pomocí portálů 

tunelu. Oznámení zám ru „Průmyslová – zkapacitn ní. 1. etapa k ižovatka Kolbenova – 

Kbelská, Praha ř“, zpracovala na objednávku Technické správy komunikací hl. m. Prahy 

společnost SUDOP Praha, a.s. a p edložila je dne 20. 4. 2015 ke zjišťovacímu ízení. 

Magistrát hlavního m sta Prahy, odbor ochrany prost edí, dne 1. 10. 2015 uzav el zjišťovací 

ízení požadavkem na zpracování dokumentace vlivů zám ru na životní prost edí podle 

p ílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů. Další osud tohoto zám ru v současné dob  není 

jasný. Projektant zám ru Výstavba nové vozovny Hloub tín projednal zám r z tohoto pohledu 

s Magistrátem hlavního m sta Prahy, odborem strategických investic, a s projektantem 

zám ru „Zkapacitn ní k ižovatky Kolbenova – Kbelská“, kterým je SUDOP Praha a.s., a na 

základ  získaných podkladů Ěschéma, hrubá geometrie komunikacíě provedl koordinaci. 
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Z p edaných podkladů je patrné, že zám r uvažovaný v k ižovatce Kolbenova – Kbelská 

nezasahuje za oplocení areálu vozovny. 

 

Další zám r, se kterým by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, je výstavba rezidenční čtvrti Suomi 

Hloub tín na „brownfieldu“ západn  od lokality zám ru. Lokalita rezidenční čtvrti Suomi 

Hloub tín je od lokality posuzovaného zám ru odd lena plochami, které jsou dle Územního 

plánu sídelního útvaru hlavního m sta Prahy navrženy pro celopražský systém zelen . 

Výstavba rezidenční čtvrti Suomi Hloub tín je rozd lena do n kolika etap. Etapy lokalizované 

blíže k areálu vozovny Hloub tín jsou již ve výstavb . Etapa ESPOO by m la být kolaudována 

v srpnu 2017. Další etapy rezidenční čtvrti by m ly být dokončeny v roce 201Ř. Stavební práce 

p i výstavb  nové vozovny Hloub tín by tedy nem ly kolidovat se stavebními pracemi p i 

výstavb  rezidenční čtvrti Suomi Hloub tín. 

 

Akustické dopady zám ru výstavby vozovny Hloub tín na bytovou zástavbu v rezidenční čtvrti 

Suomi Hloub tín v částech p iléhajících k lokalit  posuzovaného zám ru Ěetapy ESPOO 

a OULU) byly p edm tem posouzení akustické studie, která je p iložena jako p íloha 9 

Ěvýpočtové body 24–29). Podle záv rů akustické studie budou pro bytovou zástavbu 

rezidenční čtvrti Suomi Hloub tín, jak b hem výstavby, tak i b hem provozu posuzovaného 

zám ru, dodrženy stanovené hygienické limity hluku. 

 

P ísp vky emisí z plánovaných prací p i výstavb  nové vozovny Hloub tín byly vyhodnoceny 

studií „Výstavba vozovny Hloub tín: Demolice vybraných objektů v areálu: Vyhodnocení vlivu 

stavebních prací na kvalitu ovzduší“ Ědále jen „rozptylová studie“ě pro etapu ESPOO výstavby 

rezidenční čtvrti Suomi Hloub tín v částech p iléhajících k lokalit  posuzovaného zám ru 

Ěvýpočtové body rozptylové studie 24-27). Podle záv rů rozptylové studie budou pro bytovou 

zástavbu rezidenční čtvrti Suomi Hloub tín b hem výstavby dodrženy imisní limity za 

p edpokladu dodržení souboru opat ení, navržených v rozptylové studii. Podrobnosti viz 

p íloha Ř. 
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Obr. 3 Vizualizace zám ru rezidenční čtvrti Suomi Hloub tín 

 

Zdroj: Suomi Hloub tín. Dostupné na adrese: <https://www.yit.cz/praha/hloubetin/suomi-

hloubetin>. [Citováno dne: 14. 7. 2017]. 

 

Další stavby, činnosti a technologie v dané lokalit , které by mohly způsobit v kumulaci 

s hodnoceným zám rem závažné negativní důsledky na životní prost edí a ve ejné zdraví, 

nejsou známy. 

 

B. 1. 5. Zdůvodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, včetn  p ehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů Ěi z hlediska životního prost edíě pro jejich výb r, resp. 

odmítnutí 

Vozovna Hloub tín byla uvedena do provozu v roce 1951. K remízovací hale byly postupn  

v dalších letech p istavovány jednotlivé objekty. Remízovací hala má p t lodí a doplňují ji 
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různé p ístavky. V 90. letech byla postavena hala myčky (objekt č. 101) a v roce 2012 hala 

soustruhu (objekt č. 102). Od roku 2013 jsou v sko epinové stropní konstrukci remízovací haly 

pozorovány deformace. Na základ  provedených studií stavebního stavu stropní konstrukce 

remízovací haly a dalších objektů bylo p ijato rozhodnutí o demolici v tšiny objektů a výstavb  

nové remízovací haly s halou údržby a s navazujícími dílenským, sociálním a technologickým 

zázemím, včetn  nové m nírny a distribuční trafostanice. 

 

Zám r je umíst n do stávajícího areálu Vozovny Hloub tín a plošn  je limitován hranicemi 

areálu, které tvo í stávající vn jší oplocení. Mimo stávající oplocení budou provedeny jen 

úpravy zelených ploch podél kolejového spojení ulice Kolbenovy a Pod bradské, a dále 

drobné zásahy na pozemcích p. č. 1631/8 a 2557/4. Areál se nachází na ploše ohraničené na 

severu ulicí Kolbenovou, na východ  ulicí Kbelskou, z jihu průmyslovým a skladovým areálem 

a ze západní strany kolejovým propojením ulic Kolbenova a Pod bradská. Hlavní vjezd 

automobilů do areálu je horní Ěseverníě vrátnicí ze severu, z ulice Kolbenovy. Pro tramvaje je 

z ízen vjezd dolní Ějižníě vrátnicí v jihozápadní části areálu z kolejového propojení ulic 

Kolbenova – Pod bradská, na který navazuje v jižní části areálu kolejová harfa. Vjezd pro 

tramvaje mohou využívat i automobily, p ijížd jící z jihu, z ulice Na Obrátce. 

 

Zám r splňuje podmínky dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jako hlavní, 

p ípadn  p ípustné funkční využití ploch. V tšina dotčených ploch je umíst na v monofunkční 

ploše DH – plochy a za ízení hromadné dopravy osob, parkovišt  P+R. Pouze nový společný 

objekt haly dopravy ĚSO 707ě, haly vrchní stavby ĚSO 70Řě a provozní budovy C Ě70řě a horní 

vrátnice (SO 706) leží ve všeobecn  smíšeném území SV-D. Podrobnosti z hlediska umíst ní 

zám ru jsou uvedeny v kapitole B. 1. 3. 

 

Zám r je p edkládán v jedné variant  umíst ní, jiná varianta umíst ní není investorem 

uvažována. Technické varianty zám ru jsou uvažovány pouze z hlediska postupu demolice 

objektů. Pokud se bude technický stav haly odstavů a údržby rychle zhoršovat, bude muset 

být hala demolována v havarijním režimu, ve druhé variant  pak v rámci plánované akce. 

 

Další dílčí technické varianty zám ru jsou popsány v následující kapitole B. 1. 6. 

 

B. 1. 6. Stručný popis technického a technologického ešení zám ru 

V tšina stávajících budov v areálu vozovny Ěviz p íloha 14ě bude demolována. Ponechána 

bude jen budova horní vrátnice Ěobjekt č. 4; SO 706ě, budova dolní vrátnice Ěobjekt č. 8; SO 

712ě, hala myčky Ěobjekt č. 101; SO 703), hala soustruhu (objekt č. 102; SO 703) 
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a administrativní budova A (objekt č. 6; SO 704). Na míst  zbo ených objektů budou 

postaveny objekty nové a nov  bude i provedeno jejich napojení na inženýrské sít  

a technickou infrastrukturu. 

 

V areálu vozovny dojde k úprav  kolejového a trolejového vedení. Dále dojde k úprav  

areálové kanalizace, areálového vodovodu včetn  p ípojek, areálových slaboproudých 

a silnoproudých rozvodů elektrické energie, osv tlení, skladovacích ploch, zpevn ných ploch, 

komunikací a zelených ploch. 

 

Plocha oplocené části areálu, která je v současnosti 5,ř1 ha, se nezm ní. Zastav ná plocha 

budovy vozovny se zmenší z původních 1ř 152 m2 na 18 700 m2. Další zm ny ploch 

a kapacity objektu viz tabulka č. 1 v kapitole B. 1. 2. Kapacita Ěrozsahě zám ru. 

 

Popis stávajících objektů 

Areál je nyní funkčn  rozd len na vozovnu, která slouží pro remízování (odstavě a údržbu 

tramvají a na areál vrchní stavby, který slouží službám údržby kolejových tratí (toto uspo ádání 

zohledňuje i nové ešení). 

 

Remízovací hala (hala odstavů a údržby tramvají; objekt č. 100a) o p ti lodích z roku 1951 

byla dopln na v 90. letech o novou loď Ěhala myčky – objekt č. 101) a o další loď v roce 2012 

(hala soustruhu – objekt č. 102). Remízovací hala byla postupn  dopln na o p ístavky – 

budovu m nírny a trafostanice rozpínací stanice PREdistribuce a.s. č. 1440 (objekt č. 100b), 

severní p ístavek haly (objekt č. 100c), západní sociální p ístavek Ěobjekt č. 103), západní 

p ístavek – p íst ešek Ěobjekt č. 104), severní p ístavek – sociální zázemí Ěobjekt č. 105), 

severní p ístavek - p íst ešek odpadového hospodá ství Ěobjekt č. 106), severní p ístavek – 

sklad náhradních dílů 1 Ěobjekt č. 107), severní p ístavek - sklad náhradních dílů 2 (objekt 

č. 108). 

 

V areálu vozovny stojí samostatn  ocelová hala (objekt č. 1ě, sklad a sušička písku Ěobjekt 

č. 2ě, kuželník Ěobjekt č. 3ě, horní Ěseverníě vrátnice (objekt č. 4), provozní objekt vým n Ěobjekt 

č. 5), výpravna JPT Ěadministrativní budova – objekt č. 6), objekt údržby budov Ěbývalá 

vrátnice – objekt č. 7), dolní Ějižníě vrátnice Ěobjekt č. 8), objekt TESKO (objekt č. 16) a drobné 

stavby. Objekty č. 6 a č. 7 jsou propojeny spojovacím krčkem Ěp íst eškemě. 

 

Remízovací hala vozovny Hloub tín (objekt č. 100a), uvedená do provozu v roce 1ř51, je 

tvo ena v p íčném sm ru p ti lod mi s ší kou 1Ř,Ř m. Celkový půdorysný rozm r haly je 115,3 
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x ř4,6 metru. Nosný systém haly tvo í rámová konstrukce v podélném sm ru, které jsou 

v p íčném sm ru spojeny konoidní železobetonovou sko epinou. Trámová konstrukce je 

podep ena sloupy, které jsou založeny na železobetonových patkách. Na betonové sko epin  

byla provedena vrstva p nobetonu Ě100 mmě, která byla v pozd jších letech dopln na 

tepelnou izolací z polystyrenu. St ešní krytinu v současné dob  tvo í hydroizolace z živičných 

pásů. 

 

Západní p ístavek haly je konstrukčn  pevn  spojen s konstrukcí haly odstavů. Je v n m 

umíst na vým níková stanice, m nírna, trafostanice, rozpínací stanice společnosti 

PREdistribuce a.s., adaptovaný prostor bývalé pískovny apod. Jedná se o jednotraktový 

objekt. Vn jší nosná st na je zd ná tloušťky 450 mm. 

 

Západní sociální p ístavek byl postaven v roce 1řř2. Jedná se o samostatný dvoupodlažní 

konstrukční celek ší ky ř,77 m a délky 36,45 m. Nosný systém je tvo en p íčnými cihelnými 

zdmi tloušťky 300 mm, na které jsou uloženy p edpjaté panely tloušťky 250 mm. Spád st echy 

je tvo en spádovým klínem z perlitbetonu, krytinu tvo í živičné pásy. P íčky jsou vyzd ny 

z dutých obyčejných cihel. 

 

Západní p ístavek-p íst ešek tvo í ocelový rámový p ízemní otev ený p íst ešek z válcované 

oceli. St echa je pultová, krytina je z plastového vlnitého profilu. 

 

Severní p ístavky jsou pevn  konstrukčn  propojeny s halou odstavů. Západní část severního 

p ístavku je tvo ena halou obdélníkového půdorysu o rozm rech 30,6 x 16,5 m. Svislou 

nosnou konstrukci tvo í na jižní stran  společná železobetonová konstrukce haly Ěst na mezi 

železobetonovými sloupy je vyzd naě, vnit ní železobetonové sloupy a vn jší zd né 

meziokenní pilí e. Zastropení této části haly tvo í železobetonový trámový strop se st edním 

průvlakem nad vnit ními stropy. Uvnit  haly je osazena je ábová dráha. 

 

Severní p ístavek – sociální zázemí (objekt č. 105) je zd ný p ízemní objekt půdorysného 

tvaru o rozm rech 7 x 10 m, který má ve své jižní části společnou st nu se severním 

p ístavkem haly (objekt č. 100c). St echa má živičnou krytinu. 

 

Severní p ístavek – sklad náhradních dílů 1 Ěobjekt č. 107) je zd ný uzav ený jednopodlažní 

objekt půdorysného obdélníkového tvaru o délce 1Ř m a ší ce 7 m. Svojí jižní stranou p iléhá 

ke konstrukci objektu 100c, se kterou má společnou st nu. St echa má živičnou krytinu. 

 



„Výstavba nové vozovny Hloub tín“ 
                                                                                                                                   Oznámení dle p ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. 

__________________________________________________________________________________ 

 Ecological Consulting a.s. 21 

www. ecological.cz 

Severní p ístavek – sklad náhradních dílů 2 (objekt č. 108) je tvo en ocelovou nosnou 

konstrukcí, oplášt nou vlnitými panely ze sklolaminátu. St ešní krytina je z tvarovaného 

plechu. 

 

Ocelová hala (objekt č. 1ě je samostatn  stojící objekt obdélníkového tvaru délky 4Ř m a ší ky 

1Ř m. Nosnou konstrukcí tvo í p íčné ocelové rámy sestávající z ocelových sloupů a st ešních 

p íhradových vazníků z trubkových profilů. St ešní plášť je z profilovaného plechu uloženého 

na vaznicích z válcovaných profilů. Severní st na s okny ve st edové části výšky je celá 

oplášt na profilovaným plechem, část jižní st ny je vyzd na Ěsoučást vnit ních vestavkůě. 

 

Sušička písku (objekt č. 2) je vytáp na plynem. Jedná se o samostatn  stojící objekt celkové 

délky 30,5 m a ší ky 12,5 m, který je p evážn  jednopodlažní a pouze v míst  strojovny je 

suterén. Nosná konstrukce nadzemní části je tvo ena železobetonovými p íčnými rámy 

sestávajícími ze sloupů a p íhradových železobetonových vazníků, na které jsou uloženy 

železobetonové st ešní desky. St ny mezi sloupy jsou ve spodní části vyzd ny, horní část pod 

vazníky je provedena z tvárnic ze skla Ěluxferyě. Suterén včetn  založení je proveden 

z masivního monolitického betonu. Na sušičku písku navazuje p epravník písku a sypač písku. 

 

Kuželník (objekt č. 3) je samostatn  stojící p ízemní objekt celkové délky 3ř,5 m a prom nné 

ší ky 4–11 m. St ny jsou zd né, zastropení je provedeno d ev nými trámky, na nichž je 

podv šen podhled. St echa je d ev ná s živičnou krytinou. 

 

Objekt vým n (objekt č. 5) je p ízemní zd ný objekt celkové délky 62 m, který je tvo en dv ma 

na sebe navazujícími částmi o ší ce 5,5 a 7,5 m. Jižní část objektu je v ší ce člen na na dv  

pole. 

 

Objekt údržby budov (objekt č. 7) je jednopodlažní nepodsklepený objekt. Nosná konstrukce je 

železobetonový skelet s vyzdívkou a železobetonovým trámovým stropem. Objekt je 

zast ešen konstrukcí ploché st echy. 

 

Objekt TESKO (objekt č. 16) obsahuje kancelá ské a skladové prostory. Jedná se 

o montovanou stavbu z roku 1974. Objekt je jednopodlažní nepodsklepený obdélníkovitého 

půdorysu s plochou st echou. Základy ší ky 300 mm a hloubky 500 mm jsou provedeny 

z prostého betonu B 170. Obvodový plášť je tvo en panely likus tloušťky 55 mm vkládané do 

mezilehlých d ev ných sloupků tvaru „I“. Tyto sloupky tvo í zároveň podporu st ešním 

d ev ným vazníkům. Vlastní podlahové vrstvy jsou tvo eny betonovou mazaninou nebo 
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teracovými dlaždicemi v loži cementové malty. Následuje vodot sná izolace, podkladní beton 

B 170 a škvárový podsyp tloušťky 150 mm. St ešní krytina je z desek na laťování. Podhled je 

tvo en z panelů likus tloušťky 55 mm. 

 

Tabulka 2 P ehled stávajících objektů v areálu vozovny, evidovaných v katastru nemovitostí 

Popis objekt č. 

hala odstavů a údržby tramvají Ěremízovací halaě 100a 

západní p ístavek haly Ězde je umíst na trafostanice, m nírna, rozvodna, vým níkě 100b 

severní p ístavek haly 100c 

hala myčky 101 

hala soustruhu 102 

západní sociální p ístavek 103 

západní p ístavek - p íst ešek 104 

severní p ístavek - sociální zázemí Ějídelna, WCě 105 

severní p ístavek - p íst ešek odpadového hospodá ství 106 

severní p ístavek - sklad náhradních dílů 1 107 

severní p ístavek - sklad náhradních dílů 2 108 

ocelová hala 1 

sušička písku 2 

kuželník 3 

horní vrátnice 4 

provozní objekt „vým ny“ 5 

administrativní budova „výpravna“ 6 

objekt údržby budov 7 

spodní vrátnice 8 

objekt TESKO 16 

 

Popis záměru 

Zám r bude rozčlen n do čty  etap. Součástí každé etapy bude i odstran ní nevyhovujících 

drobných budov a za ízení v p íslušné části areálu a vybudování nových, nové p eložky 
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a p ípojky inženýrských sítí, a dále vybudování nových komunikací, odstavných 

a skladovacích ploch. 

 

Pokud nebude nutné demolovat remízovací halu v havarijní režimu, bude v první etap  

vybudováno nové energocentrum areálu a nová m nírna (SO 701). 

 

V druhé etap  bude odstran na v tšina budov v areálu vozovny. Ponechána bude jen budova 

horní vrátnice Ěobjekt č. 4ě, budova dolní vrátnice Ěobjekt č. Řě, hala myčky Ěobjekt č. 101ě, hala 

soustruhu Ěobjekt č. 102ě a administrativní budova Ěobjekt č. 6ě. 

 

Hala odstavů a údržby bude demolována pomocí odst elu. Pokud nebude remízovací hala 

demolována v havarijním režimu a bude včas vybudováno nové energocentrum a m nírna 

ĚSO 701ě, bude společn  s halou odstavů a údržby odst elen i západní p ístavek haly ĚSO 

100b). Dojde k jedinému odst elu, p i kterém bude celkem spot ebováno cca 250 kg trhavin. 

P ed odst elem budou provedena protiprašná opat ení k ochran  všech dotčených objektů, 

staveb a technického vybavení. 

 

V rámci p ípravných prací bylo provedeno posouzení seismických účinků odst elu na okolní 

objekty. Dle výsledků posouzení budou obytné domy v ulici Kbelská seismicky zatíženy na cca 

3 % normového zatížení a tubusy Pražského metra na 1,ř % normového zatížení. 

 

Západní p ístavek haly bude bourán variantn . Pokud bude v p edstihu (v rámci první etapyě 

vybudováno nové energocentrum, bude západní p ístavek odst elen spolu s halou odstavů 

a údržby. Pokud nebude nové energocentrum včas dokončeno, bude muset být zachována 

funkčnost stávajícího energocentra v západním p ístavku a p ístavek proto bude dočasn  

zachován. V takovém p ípad  bude západní p ístavek zbourán pozd ji, a to mechanickým 

způsobem pomocí bouracích strojů od shora dolů. 

 

Západní sociální p ístavek bude bourán mechanicky od shora dolů s použitím bouracích 

strojů. Ze západního p ístavku-p íst ešku bude nejprve sejmuta krytina z plastového vlnitého 

profilu a pak bude ocelová konstrukce p íst ešku postupn  roz ezána na jednotlivé díly. 

 

Severní p ístavek haly bude bourán mechanickým způsobem pomocí bouracích strojů 

postupem shora dolů. Odklizení materiálu z demolovaných konstrukcí bude provedeno do 

úrovn  horního líce základové desky. Zbytek konstrukcí bude dobourán v rámci výstavby nové 

haly. Severní p ístavek – sociální zázemí, severní p ístavek – sklad náhradních dílů 1 
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a severní p ístavek – sklad náhradních dílů 2 budou bourány mechanickým způsobem pomocí 

bouracích strojů od shora dolů. Ze severního p ístavku – skladu náhradních dílů 2 bude 

nejprve odstran n vn jší plášť z vlnitých sklolaminátových panelů a st ešní krytina 

z tvarovaného plechu. Nosná ocelová konstrukce bude rozebírána po jednotlivých částech. 

 

Z ocelové haly budou nejprve mechanicky odstran ny vnit ní zd né vestavky. Následn  bude 

odstran n vn jší plášť a st ešní krytina z tvarovaného plechu. Nosná ocelová konstrukce bude 

rozebírána po jednotlivých částech. Stavba bude odstran na včetn  základů. 

 

Sušička písku (objekt č. 2) včetn  p epravníku písku a sypače písku, kuželník Ěobjekt č. 3), 

provozní objekt vým n Ěobjekt č. 5) a objekt údržby budov Ěobjekt č. 7) budou bourány 

mechanickým způsobem pomocí bouracích strojů od shora dolů. Odstran ny budou i základy. 

 

Objekt TESKO (objekt č. 16) bude bourán mechanickým způsobem pomocí bouracích strojů 

od shora dolů. Část konstrukcí bude odstraňována ve zvláštním režimu. Současn  bude 

zbourána i navazující p edávací Ěvým níkováě stanice tepla.  

 

Jednotlivé druhy materiálů z bouraných objektů budou vyt íd ny na míst  a odvezeny na 

p íslušné skládky. 

 

V 1. etap  bude vybudováno nové energocentrum, s novou m nírnou ĚSO 701ě. V objektu 

bude umíst na ve strojovn  vytáp ní vým níková stanice, která bude p ipojena na p ípojku 

dálkového teplovodu, provozovaného společností Pražská teplárenská a.s. 

 

Následn  bude v původní dispozici uprost ed areálu postavena ocelová hala odstavů a údržby 

tramvají (SO 702) obdélníkového tvaru o rozm rech cca ř5 x 136 metrů. Hala bude oplášt na 

sendvičovými izolačními panely s plechovým povrchem. 

 

V rámci druhé etapy budou provedeny úpravy ĚSO 703ě ve stávající hale myčky Ěobjekt č. 101ě 

a soustruhu Ěobjekt č. 102ě. Vzhledem k tomu, že je nová hala vozovny navrhována na 

parametry nízko-energetického standardu, bude obálka haly myčky zateplena. Dojde 

k zateplení celé fasády haly, vým n  vrat v severní i jižní st n , zateplení st ešní konstrukce 

i vým n  všech sedmi st ešních sv tlíků. 

 

V rámci druhé etapy dojde k úprav  stávající provozní budovy A ĚSO 704), kde budou zrušeny 

dosavadní byty a druhé nadzemní podlaží p estav no pro pot eby provozu. Dále budou 
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odstran ny p ístavby v severní části budovy tak, aby bylo možno objekt provozn  propojit 

s novou provozní budovou B. Objekt bude napojen na vodovodní p ípojku z ulice Kbelská. 

V objektu je navržena oddílná kanalizace – dešťové vody budou odvád ny do vsakovací 

galerie, splaškové odpadní vody budou svedeny do stávající revizní šachty Ěkterá bude 

společná i pro provozní budovu Bě a následn  do ve ejné kanalizace v ulici Kbelská. 

 

Dále dojde k výstavb  nové provozní budovy B ĚSO 705ě v jihovýchodní části areálu, v p ímé 

návaznosti na stávající provozní budovu A (SO 704). Stavbu bude tvo it ocelová hala garáže 

a navazující dvoupodlažní podsklepený objekt, který bude kontaktn  zateplen. Podzemní 

podlaží bude ze železobetonu, nadzemní části budou zd né s železobetonovými stropy, 

sloupy a trámy. Objekt bude napojen na stávající vodovodní p ípojku z ulice Kbelská, 

společnou s provozní budovou A (SO 704). V objektu bude oddílná kanalizace – dešťové vody 

budou odvád ny do vsakovací galerie společné i pro provozní budovu A ĚSO 704), splaškové 

odpadní vody budou svedeny do stávající revizní šachty společné i pro provozní budovu A 

(SO 704) a následn  do kanalizace v ul. Kbelská. 

 

Ob  provozní budovy budou propojeny proskleným spojovacím krčkem s komunikačním 

jádrem a výtahem. Fasády obou budov budou sjednoceny kontaktním zateplením a šedou 

barvou omítky. 

 

Dále dojde k úprav  budovy horní vrátnice ĚSO 706ě. Obvodový plášť budovy bude zateplen. 

V rámci úpravy vrátnice budou nov  ešeny rozvody vody a kanalizace. Dešťové vody ze 

st echy horní vrátnice budou svedeny do areálové dešťové kanalizace. Vytáp ní bude 

zajišt no elektrickými p ímotopnými konvektory. 

 

V rámci této etapy dojde též k úprav  kolejišt  a trolejového vedení v rámci areálu. Nová 

remízovací hala bude propojena s kolejemi stávající kolejové harfy. Část stávající kolejové 

harfy p ed novou halou oprav bude upravena. Krom  toho bude vybudováno nové kolejišt  za 

novou halou oprav a podél západní st ny vn  nové remízovací haly. Stávající systém 

odvodn ní bude dopln n o 6 nových kalových jímek v místech nového kolejišt  mimo stávající 

kolejovou harfu. Jímky budou napojeny na stávající areálové kanalizace, v prostoru úprav 

kolejové harfy bude využito stávajícího systému kalových jímek. 

 

V rámci druhé etapy budou vybudovány nové komunikace a chodníky v areálu vozovny. 

V prostoru kolejové harfy v jižní části areálu budou mít komunikace povrch betonový. Na 

objízdné koleji a na nov  navrženém rozv tvení je uvažována kamenná dlažba v prostoru 
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mezi kolejnicemi a do vzdálenosti 1,75 m od osy koleje (tato vzdálenost odpovídá 

průjezdnému prů ezu). Na zbylých plochách v okolí kolejí je navržen asfaltový povrch. 

V dalších částech areálu budou vybudovány komunikace s asfaltovým povrchem o minimální 

ší i 7,00 metru. Komunikace vedoucí od objektu energorcentra do oblasti skladů bude mít 

povrch št rkový. V oblasti jižní vrátnice bude obnoven povrch z betonové dlažby.  

 

V západní části areálu bude vybudováno nové parkovišt  osobních automobilů zam stnanců 

s asfaltovým povrchem, o kapacit  13 stání. Obnovena budou stání pro vozy zam stnanců 

v jižní části areálu, jejichž počet mírn  vzroste na 70 stání. Parkovišt  nákladních služebních 

automobilů s kapacitou 27 vozů a stání plasser budou umíst na v severní části areálu (pozn.: 

plasser je automobilový kontejnerový náv s, na kterém je ve dvou High-cube standardních 

kontejnerech Ě2,44 x 6,01 x 2,ř0 mě umíst na automatická mobilní sva ovna kolejnic). 

Parkovišt  služebních vozů o kapacit  46 vozidel bude vybudováno ve východní části areálu. 

 

Propojení inženýrských sítí mezi objekty nové m nírny a energocentra a novou halou tramvají 

bude zajišt no pomocí kolektoru. Železobetonový kolektor o rozm rech cca 2 x 2,2 metrů 

bude veden pod úrovní terénu v míst  tramvajové trat . 

 

Ve t etí etap  budou upraveny plochy v ochranném pásmu vzdušného vedení VVN 110 kV 

v západní části areálu, určené jako otev ené skladovací plochy pro provozy vozovny a údržby 

kolejových tratí. Na t chto plochách nebudou skladovány žádné jemnozrnné materiály. 

 

Ve čtvrté etap  dojde v severní části areálu k výstavb  nového společného objektu, který bude 

zahrnovat halu dopravy (SO 707), halu vrchní stavby a vým ny (SO 708) a provozní budovu 

C (709) a dále k vybudování komunikací a parkovací plochy pro pot eby služeb údržby 

kolejových tratí. Krajní haly budou ešeny jako ocelové skelety se sendvičovým oplášt ním. 

Haly budou jednopodlažní se sv tlou výškou 5 m. St ední část objektu (provozní budova Cě 

bude dvoupodlažní podsklepený objekt obdélníkového půdorysu 5Ř x 12 metrů. Suterén bude 

železobetonový. V 1. NP budou železobetonové sloupy s trámy z důvodu voln jší dispozice 

skladů. Druhé nadzemní podlaží bude zd né. Nad tímto podlažím bude železobetonový strop 

a nad ním skladba zelené st echy s mocností vegetačního souvrství 0,5 metru. Celý objekt 

bude od Kolbenovy ulice odd len záporovým pažením a bude částečn  zakopán. Zdrojem 

tepla pro společný objekt haly dopravy (SO 707), haly vrchní stavby a vým n (SO 708) 

a provozní budovu C ĚSO 70řě bude tepelné čerpadlo systému vzduch-voda o instalovaném 

jmenovitém tepelném výkonu 50 kW. Jako doplňkový a záložní zdroj tepla bude instalován 

plynový kotel o instalovaném výkonu Ř0 kW. Vytáp ní prostor bude zajišťováno částečn  
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otopnou soustavou s topnými t lesy, částečn  teplovzdušnými vzduchotechnickými 

rekuperačními jednotkami. 

 

Uvnit  oploceného areálu vozovny a na p iléhajících plochách vn  vozovny se nachází celkem 

135 exemplá ů solitérních d evin Ěř6 stromů a 2ř ke ůě a 43 zapojených porostů d evin 

(2 porosty stromů a 41 ke ových porostůě. Část d evin pochází z d ív jších výsadeb, část jsou 

d eviny náletové. Součástí zám ru je rekonstrukce sadových úprav v rámci celého areálu. 

Stromy, které by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu či asymetrickému růstu mohly 

p edstavovat bezpečnostní riziko, budou vykáceny. Celkem je k vykácení navrženo 21 

exemplá ů solitérních d evin Ě1Ř stromů a 3 ke eě a 5 zapojených porostů d evin na ploše 

celkem 111 m2. Podrobný p ehled d evin, navržených ke kácení, včetn  důvodů kácení, je 

součástí p ílohy 10 tohoto oznámení. Konkrétní exemplá e d evin určených ke kácení budou 

up esn ny, v souladu s metodickou instrukcí k aplikaci § Ř a § ř zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochran  p írody a krajiny ĚV stník MŽP 3/2017ě, po vydání územního rozhodnutí. Pro 

všechny d eviny, které nesplňují zákonné podmínky kácení bez povolení, bude podána žádost 

o povolení jejich kácení. Orgán ochrany p írody v rozhodnutí o povolení kácení stanoví též 

náhradní výsadby. 

 

V rámci sadových úprav je navrženo vysazení 14 vysokých stromů (alejového typu), 2776 ke ů 

tvo ících nízké zapojené porosty, 65 ke ů do živého plotu a 1136 sazenic popínavých rostlin 

(z toho Ř12 ks sazenic na oplocení a 324 sazenic pro ozelen ní objektůě. Nové trávníky mají 

být nov  založeny na ploše 6 153 m2.  

 

V severní části u objektu horní vrátnice budou nov  založeny trávníkové plochy a st edový 

ostrůvek s okrasnými ke i. Společný objektu haly dopravy ĚSO 707ě, haly vrchní stavby 

a vým n ĚSO 70Řě a provozní budovu C ĚSO 70řě bude mít z celé severní strany a hala 

dopravy a hala vrchní stavby též z jižní strany na fasád  umíst nu podp rnou konstrukci pro 

popínavé rostliny, které zde budou vysazeny. Na st eše provozní budovy C ĚSO 709) bude na 

ploše 600 m2 z ízena polointenzivní zelená st echa. 

 

Na zpevn ných plochách v severní části areálu bude vysazeno sedm stromů s velkou nebo 

st ední korunou. Mezi parkovišt m a op rnou st nou v severní části areálu budou vysazeny 

skupiny nižších, p ípadn  půdopokryvných ke ů. Půdopokryvné ke e budou moci p epadat 

p es op rnou zeď dolů a tím opticky snižovat vzhled konstrukce op rné zdi. 

 

Na západní stran  bude vysazen solitérní habr, podél oplocení budou vysazeny popínavé 
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rostliny a zbytek zelených ploch v této části areálu bude zatravn n. 

 

V severovýchodní části areálu budou vysazeny popínavé rostliny a porosty ke ů. Ponechán 

bude stávající dub ĚA23 Quercus roburě. Pod zídkou na trávníkové ploše budou vysazeny dva 

stromy se st edn  velkou korunou. 

 

Podél východního oplocení a v prostoru mezi oplocením a parkovišt m budou vysazeny 

popínavé rostliny a založeny trávníkové plochy. Na konci trávníkové plochy bude vysazena 

ke ová skupina kručinky ĚGenista lydiaě. Dále zde budou založeny menší trávníkové plochy 

a podél obou stran chodníku budou vysazeny nižší ke e. 

 

Jižn  od provozní budovy A (SO 704) je bude založena obvodová ke ová výsadba 

a trávníková plocha, ve které bude ponechán smrk (A45) a dosazeny dv  okrasné jablon . 

Podél západní strany provozní budovy A (SO 704) budou vysazeny půdopokryvné ke e, které 

budou p epadat p es op rnou zeď. 

 

V ostrůvku zelen  p ed provozní budovou B ĚSO 705) budou ponechány dv  stávající lípy 

(A40 a A41): V horním rohu je navržena ke ová výsadba.  

 

V prostoru zelen  mezi kolejemi v jižní části budou vysazeny dva menší stromy, dopln ny 

ke ové výsadby a obnoveny trávníkové plochy a v jihozápadní části budou založeny nové 

trávníkové plochy. 

 

V jihovýchodní části za vrátnicí podél oplocení dojde k prodloužení stávajícího živého plotu. 

V této části dojde k menší zm n  trasování oplocení. Plocha vn  nového oplocení bude 

zatravn na, aby navazovala na stávající zatravn ní. 

 

Bilance zemních prací 
V průb hu realizace stavebního zám ru bude p emanipulováno cca 2Ř,3 tis. m3 zemin. 

 

Zásady organizace výstavby 

P i východní stran  areálu je navržen stavební dvůr o vým e 925 m2. V současné dob  je na 

ploše umíst na hala, která slouží jako sklad. Tento objekt bude p ed zahájením stavby 

odstran n. Plocha bude sloužit pro odstavení stavební mechanizace a pro umíst ní n kolika 

mobilních objektů za ízení staveništ . 
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Prostorem staveništ  prochází nadzemní vedení velmi vysokého nap tí 110 kV. Zhotovitel 

stavby musí respektovat ochranné pásmo tohoto vedení a požadavky vlastníka, společnosti 

PREdistribuce, a. s. 

 

Pro pot eby stavby je navržená samostatná vodovodní p ípojka a pro odvod splaškových vod 

ze za ízení staveništ  samostatná kanalizační p ípojka. Ob  p ípojky budou napojeny na 

areálové rozvody. Jako zdroj elektrické energie pro stavbu bude sloužit nová staveništní 

p ípojka vysokého nap tí. Na staveništi bude osazena transformátorová stanice 630 kVA. 

 

B. 1. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokončení 

Termín zahájení stavby nebyl dosud stanoven. P edpokládá se zahájení v červenci 2019 

a ukončení b hem roku 2021. 

 

P edpokládaná délka realizace zám ru závisí na tom, jakým způsobem dojde k demolicím 

stávajících objektů, tedy zda budou objekty demolovány v p edstihu v havarijním režimu, nebo 

zda budou objekty demolovány v rámci jedné akce spolu s novými stavbami. 

 

Termín dokončení zám ru od jeho zahájení. Varianta nezahrnuje provedení demolic. 

Etapa Popis počet m síců 

1. Nové energocentrum areálu + nová m nírna 8 

2. Výstavba nové haly odstavů a údržby tramvají 12 

3. Úpravy ploch pod vedením VVN 4 

4. Výstavba ostatních provozů v areálu vozovny: 12 

 

Termín dokončení zám ru od jeho zahájení. Varianta včetn  demolic. 

Etapa Popis počet m síců 

1. Nové energocentrum areálu + nová m nírna 8 

2.  Výstavba nové haly odstavů a údržby tramvají 22 

3.  Úpravy ploch pod vedením VVN 4 

4.  Výstavba ostatních provozů v areálu vozovny: 16 

 

B. 1. Ř. Výčet dotčených územn  samosprávných celků 

Hlavní m sto Praha 



„Výstavba nové vozovny Hloub tín“ 
                                                                                                                                   Oznámení dle p ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. 

__________________________________________________________________________________ 

 Ecological Consulting a.s. 30 

www. ecological.cz 

B. 1. ř. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona o posuzování vlivů 

a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat. 

Dle ustanovení § 3, písm. gě zákona o posuzování vlivů je navazujícím ízením takové ízení, 

ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních p edpisů, které povoluje umíst ní 

nebo provedení zám ru posuzovaného dle zákona o posuzování vlivů. 

 

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona o posuzování vlivů s uvedením 

správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat, podává tabulka 3. 

 

Tabulka 3 Navazující rozhodnutí  

Název správního aktu Ustanovení, právní p edpis Správní ú ad 

Územní rozhodnutí  § ř2 zák. č.1Ř3/2006 Sb. 
Ú ad M stské části Praha 9, Obor 
výstavby a územního rozvoje 
Ěstavební ú adě 

Stavební povolení § 115 zák. č. 183/2006 Sb. 
Magistrát hlavního m sta Prahy, 
odbor dopravních agend 
(speciální stavební ú adě 

 

B. 2. Údaje o vstupech 

B. 2. 1. Zábor půdy 

Stavební zám r bude realizován ve stávající vozovn  Hloub tín, p evážn  na pozemcích ve 

vlastnictví investora – Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. Všechny dotčené 

pozemky jsou vedeny jako druh pozemku Ědle p ílohy č. 1 vyhlášky č. 357/2013, o katastru 

nemovitostíě zastav ná plocha a nádvo í, resp. ostatní plocha. Realizací zám ru nedojde 

k žádnému novému záboru pozemků, tedy nedojde ani k záboru pozemků určených k pln ní 

funkcí lesa ĚPUPFLě, ani pozemků v zem d lském půdním fondu ĚZPFě. 

 

Zám r nezasahuje do žádného ochranného pásma lesa ani do ochranných pásem vodních 

zdrojů. 

 

Plocha oplocené části areálu Ě5ř 100 m2) se nezm ní Ězvažována je možnost nevýznamného 

zmenšení oplocené části areálu v jihovýchodní části areáluě. Zastav ná plocha budovy 

vozovny se sníží o 452 m2 (z 19 152 m2 na 18 700 m2). Vým ra zelených ploch v areálu se 

sníží o 25 m2 (z 8 300 m2 na 8 275 m2), k tomu však p ibude 600 m2 polointenzivní zelené 

st echy na provozní budov  C ĚSO 709). 
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Ochranná pásma  

B hem realizace zám ru budou dotčena n která ochranná pásma inženýrských sítí 

a komunikací. Souhrnn  platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí 

a komunikací jsou dána p íslušnými obecn  závaznými právními p edpisy a obecn  

technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou respektována. 

 

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové 

dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb. 

 

Zám r se nachází v ochranném pásmu tramvajové dráhy dle ustanovení § 8, odst. 1, písm. fě 

zákona č. 266/1řř4 Sb., o dráhách, kterou tvo í prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice 

jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy tramvajové … 30 m od osy krajní koleje. 

 

Zám r se nachází v ochranném pásmu metra. Vn jší hranice ochranného pásma metra tvo í 

u traťových a staničních tunelů svislé plochy vedené ve vzdálenosti 35 m od osy krajní koleje, 

u stanic, vestibulů, v tracích šachet, štol, eskalátorových tunelů a ostatních podpovrchových 

staveb majících charakter drážního t lesa ji tvo í svislá plocha vedená ve vzdálenosti 31,5 m 

od vn jšího obrysu stavební konstrukce. V ochranném pásmu metra je dovoleno stav t pouze 

drážní stavby. Pro jiné nutné stavby musí stavebníci žádat o povolení výjimky pro stavbu 

v ochranném pásmu metra p íslušný drážní správní ú ad ĚMagistrát hlavního m sta Prahy, 

odbor dopravních agendě. 

 

Lokalita zám ru se nenachází v ochranném pásmu celostátní či regionální dráhy dle 

ustanovení § Ř, odst. 1, písm. aě zákona č. 266/1řř4 Sb., o dráhách, které tvo í prostor po 

obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od osy 

krajní koleje, nejmén  však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Nejbližší drahou je 

trať č. 231 Ědle jízdního áduě Praha – Lysá nad Labem – Kolín, která leží severn  od areálu 

posuzovaného zám ru a p ibližuje se bližšímu okraji areálu vozovny na vzdálenost cca 150 m. 

 

Ochranné pásmo nadzemního vedení elektrizační soustavy je dle ustanovení § 46, odst. 3, 

písm. bě zákona č. 45Ř/2000 Sb., energetického zákona, souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na 

vedení, která činí od krajního vodiče vedení na ob  jeho strany 

aě u nap tí nad 1 kV a do 35 kV včetn  

1. pro vodiče bez izolace 7 m, 
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2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 

3. pro záv sná kabelová vedení 1 m, 

bě u nap tí nad 35 kV do 110 kV včetn  

1. pro vodiče bez izolace 12 m, 

2. pro vodiče s izolací základní 5 m, 

cě u nap tí nad 110 kV do 220 kV včetn  15 m, 

dě u nap tí nad 220 kV do 400 kV včetn  20 m, 

eě u nap tí nad 400 kV 30 m, 

fě u záv sného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

gě u za ízení vlastní telekomunikační sít  držitele licence 1 m. 

 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy činí, dle ustanovení § 46, odst. 5, 

zákona č. 45Ř/2000 Sb., energetického zákona, 1 m po obou stranách krajního kabelu, 

a  podzemního vedení o nap tí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

 

Zám r se nachází v ochranném pásmu vzdušného vedení velmi vysokého nap tí 110 kV, 

které p echází p es areál vozovny Hloub tín v jeho západní části. 

 

Ochranná pásma plynárenských za ízení tvo í dle ustanovení § 6Ř, odst. 2ě zákona 

č. 45Ř/2000 Sb., energetického zákona, souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského za ízení m eno kolmo na 

jeho obrys, který činí u plynovodů a plynovodních p ípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetn , 

umíst ných v zastav ném území obce 1 m na ob  strany a umíst ných mimo zastav né 

území obce 2 m na ob  strany, u plynovodů a plynovodních p ípojek nad 4 bar do 40 bar 

včetn  2 m na ob  strany a u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu. 

 

Ochranná pásma vodovodních adů a kanalizačních stok tvo í dle ustanovení § 23, odst. 3 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, prostor vymezený vzdáleností od 

vn jšího líce st ny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 1,5 m u vodovodních adů 

a kanalizačních stok do prům ru 500 mm včetn  a 2,5 m u vodovodních adů a kanalizačních 

stok nad prům r 500 mm. U vodovodních adů nebo kanalizačních stok o prům ru nad 200 

mm, jejichž dno je uloženo v hloubce v tší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se tyto 

vzdálenosti podle písmene zvyšují o 1,0 m. 

 

V ochranném pásmu vodovodního adu nebo kanalizační stoky lze provád t zemní práce, 

stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná za ízení či provád t činnosti, které omezují 
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p ístup k vodovodnímu adu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich 

technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provád t skládky mimo 

skládek jakéhokoliv odpadu, provád t terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka 

vodovodu nebo kanalizace, pop ípad  provozovatele. 

 

Stavba posuzovaného zám ru bude zasahovat do ochranného pásma vodovodu DN 1200 ve 

vlastnictví společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. Práce v tomto ochranném pásmu 

budou probíhat se zvýšenou opatrností. Hloubka uložení vodovodu byla ov ena kopanou 

sondou. 

 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí dle ustanovení § 102, odst. 2 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 1,5 m po stranách krajního vedení. 

 

B. 2. 2. Odb r a spot eba vody 

Během výstavby 

V etap  výstavby bude odebírána pro stavební účely technologická voda a dále pro pot ebu 

pracovníků pitná voda. Technologická voda bude odebírána nap . na kropení betonu p i 

betoná ských pracích, na čišt ní spár, na čišt ní techniky p ed výjezdem ze staveništ  a další 

opat ení proti prašnosti. 

 

Za ízení staveništ  bude napojeno vodovodní p ípojkou na areálový rozvod pitné vody DN 

150. P ípojka bude z plastového potrubí délky 32 m, ukončena bude plastovou vodom rnou 

šachtou v ploše určené pro za ízení staveništ . 

 

Množství takto spot ebované vody bude záviset na ročním období provád ní prací a průb hu 

počasí. V této fázi projektové p ípravy nelze p esn  odhadnout spot ebu vody pro jednotlivé 

činnosti spojené s realizací zám ru. Tato problematika bude ešena vybraným dodavatelem 

stavby na základ  způsobu realizace stavby. 

 

Při provozu 

V současné dob  je areál napojen t emi vodovodními p ípojkami z ve ejného rozvodu pitné 

vody, z toho je jedna vedena z ulice Kolbenova a dv  z ulice Kbelská. V novém ešení bude 

druhá vodovodní p ípojka z ulice Kbelská z důvodu demolice napojovaného objektu zrušena. 

V tšina areálu bude napojena p ípojkou DN 100 z ulice Kolbenova. Z vodom rné šachty této 

p ípojky budou napojeny areálové rozvody vody, na které budou napojeny jednotlivé objekty 
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a požární hydranty. Ze stávající p ípojky DN 50 z ulice Kbelská budou napojeny provozní 

budovy A (SO 704) a B (SO 705).  

 

V posledních letech činila skutečná spot eba pitné vody v areálu vozovny Hloub tín 5 040 m3 

(2015), resp. 6 266 m3 (2014). Vypočtená normovaná roční spot eba vody (18 m3 ročn  na 

pracovníkaě v novém areálu vozovny je 5 760 m3, z toho pitné vody 4 065 m3 (z toho 1 986 m3 

vodovodní p ípojkou z ulice Kolbenova a 2 079 m3 pro pot eby provozní budovy A (SO 704) 

a provozní budovy B (SO 705) vodovodní p ípojkou z ulice Kbelská). 

 

Dešťové odpadní vody ze st ech haly odstavů a údržby tramvají ĚSO 702ě budou svedeny do 

akumulační nádrže a používány v myčce tramvají v hale myčky ĚSO 703ě, dále pro 

splachování toalet a úklid. Spot eba šedých vod pro doplňování recyklačního okruhu myčky 

tramvají Ěp ibližn  10 % z objemu vody použité pro mytíě se odhaduje na 465 m3/rok. Uzav ený 

okruh myčky bude opat en sedimentační nádrží. Sediment bude vyvážen a likvidován jako 

odpad. Nadbytečná vyčišt ná voda bude ízen  vypoušt na do splaškové kanalizace. 

 

Dešťové odpadní vody ze st ech společného objektu haly dopravy ĚSO 707ě, haly vrchní 

stavby a vým n ĚSO 70Řě a provozní budovu C ĚSO 70řě v severní části areálu vozovny budou 

rovn ž zachytávány v akumulační nádrži. Tyto vody budou využívány v myčce techniky pro 

mytí silničních vozidel, pro pln ní cisteren pro údržbu nezpevn ných ploch a komunikací 

a dále pro splachování a úklid. Voda v myčce bude maximáln  recyklována, pro výpočet 

spot eby vody bylo uvažováno s desetinásobnou recyklací. Spot eba šedých vod pro 

doplňování recyklačního okruhu myčky techniky Ěp ibližn  10 % z objemu vody použité pro 

mytíě se odhaduje na 52 m3/rok. Uzav ený okruh myčky bude opat en sedimentační nádrží. 

Sediment bude vyvážen a likvidován jako odpad. Nadbytečná vyčišt ná voda bude ízen  

vypoušt na do splaškové kanalizace. Dešťová voda se bude dále používat i pro pln ní 

cisteren pro údržbu nezpevn ných ploch, komunikací apod. V p ípad  nedostatku dešťové 

vody bude pro mytí tramvají a techniky, splachování a úklid používána voda pitná. Dále viz též 

kapitolu dešťové vody. 
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Tabulka 4 Vypočtená normovaná spot eba vody v jednotlivých objektech nové vozovny 

objekt 
počet 
pracovníků 

spot eba vody z toho pitné vody 

energocentrum a m nírna ĚSO 701) 0 0 0 

hala odstavů a údržby tramvají ĚSO 702) 70 1 260 882 

provozní budova B ĚSO 705) 45 810 567 

hala dopravy (SO 707) 5 90 63 

hala vrchní stavby a vým ny ĚSO 708) 10 180 126 

provozní budova C ĚSO 709) 50 900 630 

provozní budova A ĚSO 704) 120 2 160 1 512 

haly myčky a soustruhu (SO 703) 10 180 126 

horní vrátnice ĚSO 706) 3 54 54 

spodní vrátnice ĚSO 712) 3 54 54 

hala soustruhu Ěobjekt č. 102) 4 72 51 

celkem 320 5 760 4 065 

 

B. 2. 3. Surovinové zdroje 

V období výstavby 

V období výstavby p edm tného zám ru je uvažováno použití materiálů a surovin v rozsahu 

a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, a to zejména: 

- drcené kamenivo, št rkopísek, asfalt pro konstrukci komunikací, betonový recyklát, 

vápno na stabilizaci zemní plán  p i provád ní hrubých terénních úprav, 

- staveništní beton, 

- železobetonové piloty, železobetonové prefabrikované díly a st nové desky, 

- ocelová konstrukce, 

- ocelový trapézový plech, 

- betonové podlahové desky, 

- d evo Ěpomocné konstrukce – bedn níě, 

- sklo Ěvýpln  otvorůě, 

- izolační folie a desky Ěpolyetylenové folie, extrudovaná polystyrenová p na, izolace 

z minerálních vláken apod.ě, 

- tekuté izolace Ěbitumenové nát ry, pot ry z um lé prysky iceě, 

- b žné stavební hmoty Ěcement, vápno, cihly, písekě atd., 

- dlaždice, krytinové materiály, 
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- potrubí topení a vodovodní, 

- spárovací hmoty Ěspárovací malta s epoxidovou prysky icíě, 

- barvy a nást iky, 

- spojovací materiál. 

 

Krom  uvedených materiálů a surovin se p edpokládá spot eba pohonných hmot – ve fázi 

realizace pro provoz stavební techniky a dalších souvisejících za ízení. Pohonné hmoty budou 

čerpány mimo areál vozovny. 

 

Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. P esné 

množství jednotlivých surovin bude součástí navazujících stupňů projektové dokumentace. 

 

B hem provozu 

B hem provozu bude spot eba surovinových zdrojů v areálu velmi malého rozsahu. V areálu 

se spot ebuje malé množství náhradních dílů, barev a dalšího materiálu pro menší opravy 

tramvají Ěrozsáhlejší opravy tramvají nebudou v areálu provád nyě. V areálu bude skladován 

materiál pro údržbu tramvajových tratí, a to p edevším v otev ených skladovacích plochách 

v západní části areálu v ochranném pásmu vzdušného vedení VVN 110 kV, které prochází 

areálem vozovny. Na t chto plochách nebudou skladovány žádné jemnozrnné materiály. 

 

Pohonné hmoty nebudou v areálu vozovny Hloub tín ani čerpány, ani rozlévány. 

 

B. 2. 4. Energetické zdroje 

Elektrická energie 

Způsob p ipojení areálu vozovny se nezm ní. V komplexu vozovny je situovaná m nírna 

a rozpínací stanice společnosti PREdistribuce a.s. č. 1440 (objekt č. 100b) pro vozovnu 

a p ilehlou tramvajovou síť a distribuční transformátor pro areál vozovny Hloub tín. 

 

V nové m nírn  bude instalován nový distribuční transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA, který bude 

sloužit zásobování areálu vozovny. Trakční zatížení pro napájení tramvajové trat  zůstane po 

realizaci zám rů na p ibližn  stejné úrovni, ve výši 1 627 MWh ročn . Netrakční odb r areálu 

vozovny bude ve výši 1 4Ř5 MWh ročn . 

 

Součástí posuzovaného zám ru je umíst ní fotovoltaické elektrárny na st echách čty  lodí 

remízovací haly. Zvažovány jsou dv  varianty. Minimální varianta spočívá v umíst ní menší 

fotovoltaické elektrárny na st echy dvou lodí a její dopln ní na st echy dalších dvou lodí 



„Výstavba nové vozovny Hloub tín“ 
                                                                                                                                   Oznámení dle p ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. 

__________________________________________________________________________________ 

 Ecological Consulting a.s. 37 

www. ecological.cz 

pozd ji, maximální varianta spočívá v umíst ní fotovoltaické elektrárny na st echy čty  lodí 

najednou. Maximální varianta také počítá s budoucím využitím akumulace energie do baterií, 

a to jak pro účely vozovny, tak pro účely trakce. Minimální varianta bude sloužit napájení 

vlastní spot eby vozovny, a to tak, aby velká v tšina výroby elektrické energie byla p ímo 

využita ve vozovn . Nap tí na jednotlivých v tvích Ěstringáchě fotovoltaických panelů 

400 V DC bude m n no ve st ídačích Ěkteré budou také usazeny na st echáchě na 400 V AC. 

Minimální varianta by m la mít instalovaný výkon na panelech 64 kWp a na st ídačích 

61 kWp, maximální varianta instalovaný výkon na panelech 310 kWp a na st ídačích 295 kWp. 

 

Vytápění 
Odhad roční pot eby tepla pro vytáp ní Ěvč. pot eby tepla na oh ev v tracího vzduchu 

a pot eby tepla na oh ev teplé vodyě je 1 179 MWh, tj. 4 242 GJ. 

 

V současnosti slouží zásobování areálu teplem horkovodní p ípojka 2 x DN125 v majetku 

Pražské teplárenské a. s., která je p ivedena částečn  nadzemní Ě131 m v areálu vozovny) 

a částečn  kanálovým ĚŘř mě vedením do vým níkové stanice situované v západním 

p ístavku Ěobjekt č. 100bě. Ve vým níkové stanici jsou osazeny dva deskové vým níky tepla 

o jmenovitém výkonu 2x 3 MW Ě100 % zálohaě. Z vým níkové stanice jsou p ipojeny všechny 

vytáp né objekty areálu vozovny buď samostatnými v tvemi, nebo v tvemi sdruženými podle 

lokality, p ípadn  provozu. Sekundární areálové rozvody jsou teplovodní, nucený ob h otopné 

vody zajišťují ob hová čerpadla umíst ná ve vým níkové stanici. Z vým níkové stanice je 

p ipojena v tšina vytáp ných objekty areálu vozovny, a to buď samostatnými v tvemi, nebo 

v tvemi sdruženými podle lokality resp. provozu. 

 

V novém ešení budou hlavním zdrojem tepla pro v tšinu objektů vozovny Hloub tín tepelná 

čerpadla, celkem o instalovaném tepelném výkonu 310 kW. 

 

Zdrojem tepla pro nové energocentrum areálu ĚSO 701), halu odstavů ĚSO 702ě, halu údržby 

ĚSO 702ě, halu myčky ĚSO 703ě a halu soustruhu ĚSO 703ě bude soustava t í tepelných 

čerpadel vzduch-voda o instalovaném tepelném výkonu 3x70 kW. Jako doplňkový a záložní 

zdroj tepla bude využívána vým níková stanice systému voda-voda s instalovaným výkonem 

590 kW, která bud umíst na v novém energocentru areálu ĚSO 701) a napojena na novou 

horkovodní podzemní p ípojku. Nová horkovodní p ípojka bude z p edizolovaného potrubí 

vedeného v zemi v trase stávající nadzemní horkovodní p ípojky. P edpokládaná dimenze 

nové p ípojky bude 2xDN65. 
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Zdrojem tepla pro společný objekt haly dopravy, haly vrchní stavby a vým n a provozní 

budovu C (SO 707, 708 a 709) bude tepelné čerpadlo systému vzduch-voda o instalovaném 

jmenovitém tepelném výkonu 50 kW. Jako doplňkový a záložní zdroj tepla bude instalován 

plynový kotel o instalovaném výkonu Ř0 kW. Kotel bude napájen ze stávající st edotlaké 

plynové p ípojky, která je p ivedena do západní části areálu. Důvodem pro zachování 

plynového topení jak náhradního zdroje je p edpokládaná nízká spot eba plynu jako záložního 

zdroje tepla na stran  jedné a menší ekonomická náročnost p ipojení na stávající rozvod plynu 

na stran  druhé. 

 

Zdrojem tepla pro provozní budovu A ĚSO 704ě a novou provozní budovu B ĚSO 705ě bude 

tepelné čerpadlo systému vzduch-voda o instalovaném jmenovitém tepelném výkonu 50 kW. 

Jako doplňkový a záložní zdroj tepla bude instalován elektrokotel o instalovaném výkonu 

80 kW. 

 

V budovách areálu budou navržena vzduchotechnická za ízení se zp tným získáváním tepla, 

a to pro kancelá e rotační rekuperátory s účinností min. Ř0 % a pro technologické a ostatní 

prostory deskové rekuperátory s účinností min 65 %. 

 

V zimním období bude v trací vzduch nasáván p es solární kolektory, kde dojde k p edeh evu 

p ívodního vzduchu. Solární oh ívač vzduchu je založen na patentované technologii 

perforované sklen né plochy. Jeho vysoký výkon dosahuje tém  fyzické hranice p evodu 

slunečního tepla, kolektor dosahuje maximální účinnosti p es Ř0,7 % p i p em n  slunečního 

sv tla na horký vzduch. 

 

Objekty obou vrátnic budou vytáp ny elektrickou energií. 

 

B. 2. 5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Doprava v době stavby 

V období vlastní výstavby zám ru budou kladeny zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu 

v souvislosti s dopravou materiálu na staveništ . Nárůst dopravy na p ilehlých komunikacích, 

který bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby, bude 

časov  omezen pouze na dobu výstavby. 

 

Staveništní doprava bude vedena p evážn  severním vjezdem Ěř0 % intenzityě p es 

Kolbenovu a Chlumeckou na Pražský okruh a ven z Prahy nebo k betonárn  p es Kolbenovu, 

Sokolovskou a Rohanské náb eží. Menší část staveništní dopravy bude vedena jižním 
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vjezdem (10 % intenzityě, p es Pod bradskou, Kbelskou a Chlumeckou na Pražský okruh 

a ven z Prahy. P edpokládaná intenzita nákladní dopravy Ěmodelov  nákladní automobil 

TATRA T815) v dob  maximálního soub hu prací bude b hem 1. etapy Ěvýstavba 

energocentraě ádov  n kolik průjezdů denn , v průb hu 2. etapy 45 aut/den, b hem 3. etapy 

20 aut/den a b hem 4. etapy 15 aut denn . 

 

Na stavb  se p edpokládá se nasazení b žných stavebních mechanizmů, jako jsou bagry, 

scrapery, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autoje áby, 

autodomíchávače a čerpadla na beton. 

 

Doprava při provozu 

B hem provozu bude obrátkovost jak nákladních, tak i osobních vozidel pom rn  malá, což je 

dáno charakterem provozu. Nákladní doprava bude vedena horní Ěseverní) vrátnicí do 

Kolbenovy ulice, ke které v dotčeném úseku nep iléhá žádná obytná výstavba. Pohyb 

nákladních automobilů bude zpravidla omezen jen na severní část areálu. Osobní automobily 

budou do areálu vjížd t horní i dolní vrátnicí a budou se pohybovat jak v severní, tak i jižní 

části areálu. Výhledový rozsah silniční dopravy p i provozu (pro rok 2022) je uveden 

v následující tabulce 5. 

 

Tabulka 5 Objem silniční dopravy – výhled Ň0ŇŇ 

Ukazatel  Čas Osobní doprava Nákladní doprava 

  ven dovnit  ven dovnit  

Horní vrátnice 

Denní doba 06:00 – 22:00 112 91 41 39 

Nejhorších Ř hodin 06:00 – 14:00 43 53 35 31 

Noční doba 22:00 – 06:00 14 35 6 8 

Nejhorší hodina 05:00 – 06:00 4 29 3 3 

Spodní vrátnice 

Denní doba 06:00 – 22:00 48 45 11 11 

Nejhorších Ř hodin 06:00 – 14:00 42 35 4 4 

Noční doba 22:00 – 06:00 11 14 1 1 

Nejhorší hodina 05:00 – 06:00 5 9 0 0 

Zdroj: Akustická studie. ATEM, červenec 2017. 
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Objem tramvajové dopravy p i provozu Ěpro rok 2022ě je uveden v následující tabulce 6. 

 

Tabulka 6 Objem tramvajové dopravy – výhled Ň0ŇŇ 

P íjezd p es halu DO Ěobjezdemě Počet spojů Ěvlakůě1 

Denní doba 06:00 – 22:00 42 

Nejhorších Ř hodin 06:00 – 14:00 33 

Noční doba 22:00 – 06:00 22 

Nejhorší hodina 00:00 – 01:00 10 

P íjezd p ímo do haly Počet spojů Ěvlakůě1 

Denní doba 06:00 – 22:00 17 

Nejhorších Ř hodin 06:00 – 14:00 0 

Noční doba 22:00 – 06:00 18 

Nejhorší hodina 00:00 – 01:00 10 

Zdroj: Akustická studie. ATEM, červenec 2017 

Poznámka: 1ě Ekvivalentní souprav  dvou vozů Tatra T3 nebo vozu Tatra KTŘD5 nebo vozu Škoda T15. 

B. 3. Údaje o výstupech 

B. 3. 1. Množství a druh emisí do ovzduší 

Období výstavby 

V dob  výstavby dojde k částečnému navýšení emisí vlivem transportu materiálů na stavbu, 

pojezdů stavební techniky a vlastních stavebních prací. Nejv tším zdrojem emisi, zejména 

částic PM10, budou bourací práce, a z toho zejména plánovaný odst el haly odstavů a údržby. 

Navýšení emisí b hem výstavby bude pouze dočasné a pln  reverzibilní. Emise v období 

výstavby, zejména částic ĚPM10ě, do ovzduší lze pom rn  účinn  eliminovat dodržováním 

dodavatelské kázn  a uplatňováním vhodných opat ení, jako je soustavné čišt ní a skráp ní 

p íjezdových komunikací a čišt ní mechanizace, vyjížd jící ze staveništ , skráp ní stavebních 

ploch a zakrývání korby nákladních automobilů p evážejících sypký materiál plachtou apod. 

 

Vliv stavebních prací v průb hu demolice vybraných stávajících objektů v areálu vozovny 

Hloub tín na kvalitu ovzduší byl posouzen v rozptylové studii, která je p iložena jako p íloha 8 

tohoto oznámení. V rozptylové studii byly pro vyhodnocení vlivu stavby na kvalitu ovzduší 

voleny modelové hodnoty nárůstu denních 24hodiových prům rných koncentrací 
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u suspendovaných prachových částic frakce PM10 a nárůst maximálních hodinových 

koncentrací NO2. Referenční body rozptylové studie byly umíst ny v místech, kde lze 

očekávat významn jší ovlivn ní v průb hu posuzovaných demoličních prací. 

 

Vlivem demolice byly vypočteny u zástavby následující imisní p ísp vky: 

 maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – do 72,1 µg/m3 

 prům rné denní koncentrace částic PM10 – do 11,5 µg/m3  

 

Nejvyšší p ísp vky k denním prům rným koncentracím PM10 byly vypočteny do 11,5 µg/m3. 

V průb hu stavebních prací může dojít k navýšení 24hodinových koncentrací o jednotky 

µg/m3. Aby imisní p ísp vky nep ekročily stanovenou mez a pro obecné snížení negativních 

dopadů na kvalitu ovzduší v průb hu stavebních prací, je nutno dodržovat opat ení pro redukci 

prašnosti. V p ípad  oxidu dusičitého lze důvodn  p edpokládat, že k p ekročení hranice 

200 µg/m3 bude docházet velmi výjimečn . Legislativa toleruje p ekročení imisního limitu pro 

hodinové koncentrace NO2 v 1Ř p ípadech za rok, je tedy možné prohlásit, že k p ekračování 

imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2 vlivem výstavby nedojde. Bude však vhodné 

dodržovat opat ení doporučená v rozptylové studii. 

 

Období provozu 

V období provozu bude vliv zám ru na kvalitu ovzduší relativn  malý. Hlavním zdrojem tepla 

pro v tšinu objektů budou tepelná čerpadla. Ob  vrátnice budou vytáp ny elektrickou energií. 

 

Doplňkovým a záložním zdrojem tepla bude dálkové zásobování teplem, p ivedeným do 

vým níkové stanice dálkovým teplovodem. 

 

Dalším zdrojem emisí bude automobilová doprava osob či nákladu do a z areálu vozovny, 

která však proti stávajícímu stavu nezm ní a bude vzhledem k uvažované nízké intenzit  této 

dopravy mén  významná. 

 

V hale odstavů a údržby tramvají ĚSO 702) se p edpokládá umíst ní malého lakovacího 

za ízení na lakování náhradních dílů a malých oprav sk íní. P edpokládá se, že celková 

plocha lakovaných povrchů ročn  nep esáhne 400 m2 a spot eba organických rozpoušt del 

nep esáhne 50 kg. Za ízení tak bude hluboko pod limitní hodnotou uvedenou v p íloze 

č. 1 k zákonu o posuzování vlivů v kategorii II (bod. 4.2 – Povrchová úprava kovů a plastických 

materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úpravě a zároveň 
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i hluboce pod hranicí, kdy se podle ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochran  ovzduší, 

jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj, pro který je vyžadován provozní ád jako součást 

povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. dě zákona Ěčinnost svým charakterem spadá pod 

bod 9. 10. P ílohy 2 zákona - P est íkávání vozidel - opravárenství s celkovou projektovanou 

spot ebou organických rozpoušt del 0,5 t za rok nebo v tší …ě. 

 

V hale odstavů a údržby tramvají ĚSO 702ě budou rovn ž probíhat na jednom pracovišti 

drobné sva ovací práce p i opravách tramvají. Sva ování zde bude probíhat nepravideln , dle 

pot eby, v omezené intenzit  Ěmaximální rozsah je do 500 hodin) na jednom sva ovacím stole. 

Emise ze sva ovacích prací budou nevýznamné jak z hlediska jejich vlivů na okolí vozovny, 

tak i na jiná pracovišt . P i práci na pracovišti sva ování musí být dodržovány všechny 

hygienické a bezpečnostní p edpisy stanovené pro tento druh prací. P edevším se jedná 

o normy t ídy ČSN 05 06xx, a dále o normy ČSN EN ISO 15012-Ě1 až 4ě. 

 

V jihozápadní části areálu vozovny, v ochranném pásmu vedení VVN 110 kV budou i nadále 

umíst ny otev ené skladovací plochy materiálů provozu vrchní stavby. Na t chto skladovacích 

plochách nebudou skladovány jemnozrnné sypké materiály, které by mohly být zdrojem 

prašnosti, nýbrž pouze materiál hrubší povahy Ěnap íklad dlažební kostky, betonové panely, 

apod.ě. P i manipulaci s t mito materiály však budou muset být v suchých obdobích roku 

uplatn na opat ení proti prašnosti, která by mohla vznikat p i manipulaci s t mito materiály na 

nezpevn ných plochách. 

 

B. 3. 2. Množství odpadních vod a míra jejich znečišt ní 

Období výstavby 

Odpadní vody, které budou produkovány v dob  výstavby, budou p edstavovat p edevším 

vody znečišt né v průb hu stavebních prací. Odpadní voda bude produkována p edevším 

v rámci technologických postupů a v rámci mytí stavební techniky a za ízení. Množství této 

odpadní vody není možné v současnosti odhadnout. Pro mytí stavebních strojů a za ízení 

budou ze strany dodavatelů stavby respektovány a dodržovány p edpisy na ochranu vod. 

P íjezdové komunikace na stavbu budou čišt ny. 

 

Splaškové odpadní vody budou vznikat na stavb  ve velmi omezeném množství. Splaškové 

odpadní vody ze za ízení staveništ  budou napojeny na areálové rozvody jednotné kanalizace 

p ípojkou PVC DN 150. P ípojka bude v severozápadním rohu haly odstavů a údržby. Délka 

p ípojky bude 17 m a ukončena bude plastovou šachtou umíst nou v ploše za ízení 

staveništ . 
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Období provozu 

Množství produkovaných splaškových odpadních vod bude p ibližn  odpovídat množství 

odebrané vody pro sociální účely a úklid (vypočtená normovaná roční spot eba vody je 

5 760 m3), pro doplňování uzav eného okruhu myčky tramvají Ěroční spot eba 465 m3) a pro 

doplňování uzav eného okruhu myčky techniky Ěroční spot eba 52 m2). 

 

Z objektu energocentra a m nírny (SO 701) budou odvád ny splaškové i dešťové odpadní 

vody p ípojkou z plastového potrubí DN 200 zaúst nou do areálové jednotné kanalizace 

DN200 vedené v ose tramvajových kolejí podél objektu. 

 

Splaškové odpadní vody z haly odstavů a údržby ĚSO 702ě budou odvedeny do jednotné 

kanalizace vedené na severní stran  haly. Navržená p ípojka z plastového potrubí DN 150 

bude vedena v soub hu s p ípojkou bahníku, ukončena bude revizní šachtou p ed objektem 

haly. Pro p ípad odvodu odpadních vod v jižní části jsou navrženy 2 p ípojky DN 200 napojené 

do p ekládané kanalizace.  

 

Společný objekt haly dopravy ĚSO 707ě, haly vrchní stavby a vým n ĚSO 70Řě a provozní 

budovy C (SO 709) bude mít jedinou společnou kanalizační p ípojku, zaúst nou do areálové 

jednotné kanalizace. 

 

Splaškové odpadní vody provozní budovy A ĚSO 704ě a provozní budovy B (SO 705) budou 

odvád ny do ve ejné kanalizace DN 300 v ulici Kbelská. 

 

B. 3. 3. Množství dešťových vod 

V současnosti jsou dešťové vody ze st ech objektů areálu v areálu a ze zpevn ných ploch 

odvád ny do ve ejné kanalizace kanalizačními vpustmi v komunikacích. Plocha st ech, ze 

kterých jsou odvád ny dešťové vody do dešťové kanalizace, činí 1ř 297 m2 a plocha 

zpevn ných ploch 30 635 m2. Vypočtený prům rný roční odtok srážkových vod z t chto ploch 

Ěp i dlouhodobém prům rném ročním srážkovém úhrnu 5ř0 mmě činí 24 037 m3. Skutečný 

odtok byl v posledních letech nižší, neboť celkové množství odvád ných vody Ěsplaškové 

a dešťové vody dohromadyě činilo 23 167 m3 (2015), resp. 24 944 m3 (2014). 

 

Nové ešení nakládání s dešťovými vodami v areálu vozovny bude založeno na dodržování 

zásad udržitelného „hospoda ení s dešťovou vodou“ ĚHDVě. 
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Roční odtok dešťových vod ze st ech nových objektů je odhadován u haly odstavů a haly 

údržby tramvají ĚSO 702ě na 6 434 m3, u provozní budovy A ĚSO 704ě a provozní budovy 

B (SO 705) na 547 m3 a u společného objektu haly dopravy ĚSO 707ě, haly vrchní stavby 

a vým n ĚSO 70Řě a provozní budovu C ĚSO 70řě na 1 073 m3. 

 

Dešťové odpadní vody ze st echy haly odstavů a údržby tramvají ĚSO 702ě budou svedeny 

šesti p ípojkami DN 200-300 do páte ní dešťové kanalizace DN 300–500 délky 126 m, vedené 

podél jižní strany haly. Dešťové vody budou dále odvád ny p ípojkou užitkové vody o délce 

45 m, která bude ukončena prostupem do stávající haly myčky, kde budou zaúst ny do 

betonové akumulační nádrže, která bude vybaven čerpadlem. Nádrž bude mít objem 60 m3 

a bude opat ena bezpečnostním p epadem do retenční nádrže. Voda z této akumulační 

nádrže bude využívána jako užitková voda k mytí tramvají a pro splachování a úklid. Pro 

p ípad vyčerpání akumulovaných vod p i delším období sucha bude uvnit  haly myčky 

umožn no p epojení na rozvod pitné vody. Retenční nádrž bude vybavena regulátorem 

odtoku Ěregulovaný odtok 12 l/sě. Regulovaný odtok bude p ípojkou DN 200 délky 11 m 

napojen na novou areálovou dešťovou kanalizaci. 

 

Dešťové odpadní vody ze st ech provozních budov A a B (SO 704 a SO 705) budou 

zasakovány ve vsakovací galerii, do které budou svedeny plastovým potrubím DN 200 délky 

81 m. Vsakovací galerie bude mít bezpečnostní p epad do nové areálové dešťové kanalizace. 

 

Dešťové vody ze st ech společného objektu haly dopravy ĚSO 707ě, haly vrchní stavby 

a vým n ĚSO 70Řě a provozní budovy C (SO 709) budou akumulovány v akumulační nádrži. 

P epad z akumulační nádrže bude zaúst n do vsakovací galerie, kde bude p ebytek 

dešťových vod vsakován do podloží. Vsakovací galerie bude mít bezpečnostní p epad do 

nové areálové dešťové kanalizace. Šedé vody z akumulační nádrže budou využívány v myčce 

techniky, k pln ní cisteren pro údržbu komunikací a zpevn ných i nezpevn ných ploch, 

k splachování a úklidu. 

 

V novém ešení budou p ímo do dešťové kanalizace odtékat dešťové vody ze st ech o vým e 

2 501 m2 a ze zpevn ných ploch o vým e 32 045 m2. Plocha st ech, ze kterých budou 

odvád ny dešťové vody p ímo do kanalizace, se tedy zmenší z 19 297 na 2 501 m2, 

tj. o 16 796 m2, plocha zpevn ných ploch, ze kterých budou odvád ny dešťové vody p ímo do 

kanalizace, se zvýší z 30 635 m2 na 32 045 m2, tedy o 1 410 m2. 
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Prům rný roční odtok dešťových vod z celého budoucího areálu do dešťové kanalizace byl 

vypočten na 14 710 m3, pro současný stav areálu byl vypočítán na 24 038 m3. P ijatá opat ení 

tedy umožní snížit prům rný roční odtok dešťových vod o cca 39 %. Zároveň dojde 

k výraznému snížení odtoku dešťových vod do jednotné kanalizace Ěv jižní části bude 

umíst na nová areálová dešťová kanalizace DN  300, jejímž recipientem bude Rokytkaě 

a k regulaci odtoku dešťových vod do kanalizace b hem intenzivních srážek. 

 

B. 3. 4. Kategorizace a množství odpadů 

Každý subjekt má p i své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem 

č. 1Ř5/2001 Sb. povinnost p edcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, p ípadn  odstran ny 

způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prost edí a který je v souladu se zákonem 

č. 1Ř5/2001 Sb. a se zvláštními právními p edpisy Ěnap . zákon č. 114/1řř2 Sb., o ochran  

p írody a krajiny, zákon č. 2Řř/1řř5 Sb., lesní zákoně. Tuto povinnost by m l investor dále 

promítnout do dodavatelských smluv, neboť původcem odpadů vznikajících p i výstavb  

budou dodavatelé stavby Ěodpady vznikají p i jejich podnikatelské činnostiě, kte í by se m li 

o své odpady postarat v souladu se zákonem o odpadech. 

 

Nakládání s „nebezpečnými“ odpady (N) 

Nebezpečný odpad je definován jako odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v p íloze p ímo použitelného p edpisu Evropské unie o nebezpečných 

vlastnostech odpadů Ěna ízení komise ĚEUě č. 1357/2014ě, nebo který je uveden v Katalogu 

odpadů Ěvyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadůě jako nebezpečný odpad, nebo je 

smíšen nebo znečišt n n kterým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný. 

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů musí provád t pouze osoba s pov ením 

k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. ed ní nebo mísení odpadů za účelem spln ní 

kritérií pro p ijetí na skládku a mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními 

odpady je zakázáno. Pro každý nebezpečný odpad bude zpracován identifikační list 

nebezpečného odpadu a místo nakládání s nebezpečným odpadem bude vybaveno tímto 

listem. 

 

Odpady vznikající při výstavbě záměru 

P evážnou část odpadů vznikajících v rámci realizace zám ru budou tvo it odpady pat ící dle 

„Katalogu odpadů“ do skupiny č. 17 - Stavební a demoliční odpady Část vznikajících materiálů 

bude možno využít v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to jako 

vhodné recykláty na téže stavb  p i dodržení podmínky vhodnosti použití p edm tných 
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odpadů jako materiálu, zejména vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky. 

 

Odpady, které budou vznikat v rámci stavby, budou vázány na vlastní proces realizace stavby. 

Krom  t chto odpadů budou na staveništi a za ízeních stavenišť vznikat odpady spojené 

s pobytem a pohybem pracovníků, v tomto p ípad  půjde v tšinou o odpady typu komunálního 

odpadu. 

 

Odvoz materiálu z výkopů a demolic bude veden p evážn  severním vjezdem Ěř0 % intenzity) 

p es Kolbenovu a Chlumeckou na Pražský okruh a ven z Prahy. Menší část staveništní 

dopravy bude vedena jižním vjezdem Ě10 % intenzityě, p es Pod bradskou, Kbelskou 

a Chlumeckou na Pražský okruh a ven z Prahy. 

 

Azbest 

V rámci p ípravných prací byl proveden průzkum stavebního materiálu vybraných konstrukcí 

na p ítomnost azbestu. Pozornost se soust edila p edevším na objekt TESKO. Stavební 

průzkum v objektu TESKO nepotvrdil použití osinkocementové krytiny Ěeternitě jako st ešní 

krytiny – pod lepenkou a izolací se nacházela plechová krytina s podložní d evot ískou 

a izolace nad stropními panely. Vzorky byly odebrány i z dalších stavebních konstrukcí objektu 

TESKO a podrobeny analýzám v akreditované laborato i. Jednalo se o vn jší a vnit ní vrstvu 

a izolaci obvodového panelu na čelní st n , stropní izolaci a vn jší vrstvu obvodového panelu 

boční st ny. Výskyt azbestu ve form  chrysotilu byl detekován ve vnit ní vrstv  plášt  čelní 

st ny se vstupními dve mi a ve vn jší vrstv  plášt  boční severní st ny pod d ev ným 

ost ním. Průzkum dalších objektů neprokázal p ítomnost azbestu ve stavebních materiálech, 

s výjimkou dvou odv trávacích rour na st eše západního sociálního p ístavku Ěobjekt č. 103). 

V této fázi dokumentace nelze vyloučit, že se i v dalších bouraných objektech bude nacházet 

určité množství stavebních materiálů, obsahujících azbest. Azbest by se mohl vyskytovat 

nap íklad v koncových Ěventilačníchě částech stoupacích v tví kanalizačních potrubí, nebo 

v n kterých částech zast ešení. 

 

Stavební odpad, obsahující azbest bude likvidován ve shod  s platnými p edpisy. 

 

P edpokládané množství jednotlivých druhů odpadů, které budou vznikat v rámci výstavby, 

bude up esn no v dalším stupni projektové dokumentace. 
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Produkce odpadů bude vzhledem k povaze zám ru, který zahrnuje rozsáhlé demolice, 

relativn  vysoká. Jedná se p edevším o inertní odpad spadající do skupiny O Ěostatníě 

a částečn  o odpad spadající do skupiny N Ěnebezpečnéě, viz tabulka 7. 

 

Tabulka 7 P ehled p edpokládaných odpadů vznikajících p i výstavb  stavebního zám ru 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 0Ř 01 11 O 

08 04 09 
Odpadní lepidla a t snící materiály obsahující organická rozpoušt dla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a t snící materiály neuvedené pod číslem 0Ř 04 0ř O 

12 01 13 Odpady ze sva ování O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 D ev né obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly t mito látkami 
znečišt né  N 

15 02 02 Ochranné od vy znečišt né nebezpečnými látkami N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N 

17 01 07 
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 D evo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 
Sklo, plasty a d evo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečišt né 

N 

17 03 01 Asfaltové sm si obsahující dehet N 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

17 03 02 Asfaltové sm si neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 

17 01 01 M ď, bronz, mosaz  

17 04 02 Hliník O 

17 04 03 Olovo O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 06 Cín O 

17 04 07 Sm sné kovy O 

17 04 09 Kovový dopad znečišt ný nebezpečnými látkami N 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

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

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu N 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

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

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N 

17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečišt né nebezpečnými látkami N 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 0Ř 01 O 

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady Ěvčetn  sm sných stavebních a 
demoličních odpadůě obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 
Sm sné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 0ř 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

N 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Sm sný komunální odpad O 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O 
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Dodavatel stavby bude b hem stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady 

a údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 

kontaminovanou zeminu ihned vyt žit a uložit do nepropustné nádoby Ěkontejneruě. P i 

možném znečišt ní malých nepropustných ploch je možné provést jejich dekontaminaci 

sorbentem. Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umíst na olejová vana na 

zachycení unikajících olejů. 

 

Odpady vznikající při provozu záměru 

Bude-li s odpady vznikajícími v průb hu provozu nakládáno v souladu s platnou legislativou na 

úseku odpadového hospodá ství, nep edpokládáme žádné negativní ovlivn ní životního 

prost edí v důsledku produkce odpadů. 

 

B. 3. 5. Zdroje hluku 

Hluk v době výstavby 

Hodnocení vlivu hluku v dob  výstavby zám ru obsahuje akustická studie, která je p iložena 

jako p íloha 9 tohoto oznámení. 

 

Hlavními bodovými zdroji hluku po dobu výstavby zám ru budou stavební mechanismy 

nasazené v průb hu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební 

doprava. Pro hluk ze stavební činnosti je rozhodující počet stavebních strojů s vysokým 

akustickým výkonem, které p i práci na staveništi tvo í rozhodující složku hlukové zát že pro 

okolní prost edí. Mezi stroje s vysokým akustickým výkonem pat í zejména t žká stavební 

technika, nap . dozery, rypadla. Hluk ze staveništ  bude v čase prom nlivý a bude závislý na 

druhu, množství a míst  provád ných prací, druhu a stavu stavebních strojů, počtu pracovníků 

a organizaci práce. 

 

Výsledky modelových výpočtů pro hodnocení vlivu hluku ze staveništ  v průb hu všech 

hodnocených etap ukazují akustické p ísp vky u nejbližší chrán né zástavby do 60,Ř dB. Ve 

všech bodech výpočtu a všech hodnocených etapách bude hygienický limit o hodnot  65 dB 

spln n. 

 

Pro posuzované etapy stavby je limit pro staveništní dopravu pohybující se po ve ejných 

komunikacích roven LAeq = 65 dB ve venkovním chrán ném prostoru budov. P i nejvyšším 

počtu staveništní dopravy, který nastane v průb hu druhé etapy výstavby, lze ve vzdálenosti 

7,5 m od komunikace zaznamenat akustické p ísp vky do 51,0 dB. Hlavní část staveništní 

dopravy (90 %ě však bude vedena p es severní bránu areálu na Kolbenovu ulici, tedy do 
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prostoru mimo obytnou zástavbu, akustické p ísp vky u chrán né zástavby tak byly vypočteny 

v minimální výši, do 41,0 dB. P ekročení hygienického limitu vlivem staveništní dopravy podél 

odjezdových a p íjezdových tras nelze p edpokládat. P i očekávaném zatížení komunikací 

budou zm ny v hlučnosti podél tras staveništní dopravy dosahovat nejvýše desetin decibelu. 

 

Záv rem akustické studie vyplývající z provedených výpočtů je, že hygienický limit nebude 

v průb hu stavebních prací p ekročen. Záv ry akustické studie, týkající hodnocení vlivů hluku 

ze stavební činnosti jsou zatíženy nedostatkem vstupních informací, neboť v dob  zpracování 

studie nebyl ješt  vybrán dodavatel stavby. V dalších stupních projektové dokumentace bude 

po up esn ní plánu organizace výstavby a akustická studie v p ípad  požadavku hygienické 

služby aktualizována. Hlukové působení bude maximáln  redukováno organizací výstavby 

a bude časov  omezeno. Na základ  výsledků výpočtů zpracovatel akustické studie navrhuje 

protihluková opat ení, která jsou uvedena v kapitole D. 4. tohoto oznámení. 

 

Hluk v době provozu 

Hodnocení vlivu hluku z provozu vozovny p ináší akustická studie, která je p ipojena jako 

p íloha 9 tohoto oznámení. 

 

Zdroje hluku p i provozu nové vozovny Hloub tín bude pojezd tramvají po kolejích objízdné 

trasy vozovny, kterou tramvaje zajížd jí do vozovny dle jízdních ádů, což je možno 

charakterizovat jako hluk z provozu na dráze. Pro tento hluk je možno uplatnit korekci dle 

na ízení vlády č. 272/2011 Sb. Hygienický limit je 55 dB v denní a 45 dB v noční dobu pro 

chrán ný venkovní prostor staveb ležících mimo ochranné pásmo tramvajové dráhy a 60 dB 

v denní a 50 dB v noční dobu pro chrán ný venkovní prostor staveb ležících uvnit  

ochranného pásma tramvajové dráhy, které, dle ustanovení § Ř, odst. 1, písm. fě zákona 

č. 266/1řř4 Sb., o dráhách, tvo í prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou 

vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy tramvajové … 30 m od osy krajní koleje. 

 

Ze záv ru akustické studie vyplývá, že hladiny akustického tlaku z tramvajové dopravy po 

kolejích objízdné trasy vozovny lze ve výpočtových bodech v okolí vozovny u stávající 

i navrhované zástavby očekávat maximáln  do 36,3 dB v denní dobu a do 36,4 dB v noční 

dobu. Hygienické limity tak budou s velkou rezervou spln ny. 

 

Ve vyhodnocení byl posouzen dále hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk z provozu na 

neve ejných komunikacích Ěsilniční a tramvajová dopravaě. Stacionárními zdroji hluku budou 

za ízení osazená v areálu, jako jsou tepelná čerpadla, apod.  
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Z hodnocení vyplývá, že p i plném provozu všech zdrojů hluku bude hygienický limit o hodnot  

50 dB ve dne a 40 dB v noci na hranici chrán ného venkovního prostoru okolních bytových 

domů spln n. 

 

B. 3. 6. Zdroje vibrací 

Vibrace jsou dynamické síly Ěmechanická chv ní) vznikající nap íklad p i průjezdu tramvají po 

tramvajové trati nebo silničního vozidla po pozemní komunikaci, které se p enášejí podložím 

do obytné zástavby, kde mohou způsobovat nežádoucí účinky. Na průb h ší ení vibrací od 

jejich zdroje, t. j. na koeficienty útlumové k ivky má zásadní vliv Ěmimo parametrů vlastního 

zdrojeě zejména geotechnická a hydrogeologická charakteristika podloží a morfologie terénu. 

 

B hem výstavby budou zdrojem vibrací pojezdy t žších stavebních mechanismů po staveništi, 

autodoprava Ědovoz materiálu na stavbu, odvoz zemin a stavebního odpadu ze stavbyě 

a demoliční práce. 

 

Jednorázovým zdrojem vibrací bude odst el remízovací haly. Vzhledem k velikosti nálože a 

druhu trhací práce nebude zdrojem významných vibrací vlastní výbuch náloží, nýbrž teprve 

pád demolované konstrukce. Pro stanovení velikosti seismického zatížení okolí byla spočtena 

velikost ekvivalentní nálože po korekci na 0,Ř4 kg. V rámci projektu odst elu byly posouzeny 

možné seismické účinky na okolní objekty s tím, že objekty obytných domů v ulici Kbelská 

budou seismicky zatíženy na 3 % normovaného zatížení a tubusy Pražského metra na 1,ř % 

normovaného zatížení. Nejvyššího seismického zatížení z odst elu haly bude dosaženo 

u stávajícího objektu energocentra a m nírny Ěobjekt č. 100b), vzdáleného od nejbližšího 

místa dopadu Ř m, a to na 29 % normového zatížení. Pokud bude včas ukončena I. etapa 

výstavby nové vozovny Hloub tín, tedy výstavba nového energocentra, bude však tento objekt 

demolován spolu s remízovací halou. 

 

Seismické účinky odst elu budou monitorovány na stanovišti umíst ném na k ižovatce ulic 

Zelenečské a Kbelské, u základu soustruhu Ěobjekt č. 102ě, u výdechového objektu Metra, 

u administrativní budovy A Ěobjekt č. 6ě a u objektu trafostanice a m nírny Ěpokud tento objekt 

nebude demolován současn  s remízovací halouě. 
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B. 3. 7. Rizika havárií 

Mezi rizika, spojená s výstavbou zám ru lze uvést únik pohonných či stavebních hmot do 

půdy, p ípadn  do vody a jejich kontaminace. Tomu bude zabrán no technologickou kázní 

dodavatele stavby. 

 

V p ípad  skladování v tšího množství závadných látek Ědle § 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb., 

o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu 

a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků), tj. 

nad 1 000 l kapalné látky v za ízení Ěnad 2 000 l v p enosných obalechě či nad 2 000 kg pevné 

látky na za ízení staveništ  bude pro etapu výstavby zpracován havarijní plán. 

 

Výstavba a provoz vozovny p i užití b žných technologických postupů a obvyklém způsobu 

užívání nep edstavuje zvýšené riziko havárií. V p ípad  dodržení všech legislativních 

povinností nep edpokládáme v této souvislosti významné riziko, a tedy významný vliv zám ru 

na životní prost edí. 

 

B. 3. 8. Dopl ující údaje 

V rámci realizace stavebního zám ru nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího 

zá ení ve smyslu zákona č. 1Ř/1řř7 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující 

zá ení Ěatomový zákoně. Výstavbou ani provozem p edm tného zám ru nebudou emitována 

radioaktivní nebo elektromagnetické zá ení v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní 

dopad uvnit  nebo vn  objektů. Rovn ž nebudou používány materiály, které jsou zdrojem 

radioaktivního zá ení. 

 

V rámci p ípravných prací byl proveden stavebn -technický průzkum objektů, určených 

k demolici Ěviz též kapitoly B. 1. 6., B. 3. 4., D. 1. 7. a D. 1. 11.). Na vybraných místech byly 

odebrány vzorky materiálů a analyzovány z hlediska radioaktivity. Výsledky prokázaly, že ve 

vybraných stavebních materiálech hodnoty obsahu radionuklidů nedosahovaly limitních 

hodnot stanovených vyhláškou č. 422/2016 Sb., o radiační ochran  a zabezpečení 

radionuklidového zdroje. 

 

Dle odvozené mapy radonového rizika ČR leží tato lokalita v území, které je azeno do 

kategorie s nízkým radonovým rizikem. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C. 1. Výčet nejzávažn jších environmentálních charakteristik dotčeného území  

C. 1. 1. Charakteristika území 

Zájmová lokalita se nachází v urbanizovaném území m stské část Praha ř, v blízkosti hranice 

m stské části  Praha 14, v míst  kontaktu průmyslové zástavby a obytných objektů. Areál 

vozovny se nachází v mírném svahu Ěcelkový sklon cca 2°ě svažujícím se ve sm ru od severu 

k jihu. Celkové p evýšení v rámci lokality zám ru je p ibližn  ř m, nadmo ské výšky se 

pohybují v rozmezí cca 211–220 m n. m. 

 

C. 1. 2. Klima 

Pro m sto Prahu jsou charakteristické typické projevy m stského klimatu. Vzhledem k tomu, 

že charakter mezoklimatu m sta Prahy je z velké části ovlivn n urbanizovanými plochami, 

jsou zde vhodné p edpoklady pro čast jší výskyt kondenzačních jevů Ězejména mlhě. M sto 

a jeho okolí mají vliv rovn ž na charakter proud ní v mezní vrstv  atmosféry Ěvznik 

maloplošných v trných vírůě a na rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. 

 

V klasické práci Quitta Ě1ř71ě byla Praha zahrnuta do klimatické oblasti T2. Pro tuto oblast je 

charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké p echodné období s teplým až mírn  

teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn  teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi 

krátkým trváním sn hové pokrývky.  

 

Tabulka 8 Klimatické charakteristiky oblasti TŇ ĚQuitt, 1ř71ě 

Klimatické charakteristiky T2 

Počet letních dnů 50 – 60 

Počet dnů s prům rnou teplotou 10°C a více 160 – 170 

Počet mrazových dnů 100 – 110 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Prům rná teplota v lednu -2 - -3 

Prům rná teplota v červenci 18 – 19 

Prům rná teplota v dubnu 8 – 9 

Prům rná teplota v íjnu 7 – 9 
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Klimatické charakteristiky T2 

Prům rný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 300 

Počet dnů se sn hovou pokrývkou 40 – 50 

Počet dnů zamračených 120 – 140 

Počet dnů jasných 40 – 50 

 

V celé České republice můžeme v posledních desetiletích sledovat projevy jak globální 

klimatické zm ny, tak i zm ny mezoklimatu velkých m st. Zvyšují se prům rné roční teploty 

a frekvence výskytu, intenzita i délka trvání období s extrémn  vysokými teplotami, m ní se 

rovn ž hydrologický cyklus a distribuce srážek v čase a prostoru. V blízké budoucnosti lze 

očekávat další růst prům rných teplot, zvyšování zimních úhrnů a snižování letních 

srážkových úhrnů, zv tšování délky bezesrážkových období, riziko vzniku sucha a zvyšující se 

četnost extrémních pov trnostních jevů. 

 

V Praze dochází k pom rn  rychlému růstu prům rné roční teploty. Zatímco v období 1ř11–

1ř60 činila prům rná roční teplota ř,1 ºC, v období 1ř61–2010 činila 10,4 ºC. Vlivem zvýšené 

absorpce slunečního zá ení se v zastav ných oblastech více akumuluje teplo, což vede ke 

vzniku m stského tepelného ostrova. Teplo, jež se v zastav ných oblastech akumuluje b hem 

dne, v noci vyza uje a oh ívá své okolí. Tím dále zesiluje negativní účinky působení vysokých 

až extrémn  vysokých teplot, které jsou kvůli tomuto jevu delší a intenzivn jší. Efekt tepelného 

ostrova m sta vede k tomu, že prům rné denní teploty jsou v centru Prahy o 1,6 ºC vyšší než 

v okolí m sta.  



„Výstavba nové vozovny Hloub tín“ 
                                                                                                                                   Oznámení dle p ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. 

__________________________________________________________________________________ 

 Ecological Consulting a.s. 55 

www. ecological.cz 

Obr. 4 Prům rná roční teplota v Praze a okolí v období 1ř61-2013 

 

P evzato z Adaptační strategie Hlavního m sta Prahy, zdroj ČHMÚ – projekt UHI, 2016. 

 

C. 1. 3. Ovzduší 

Kvalitu ovzduší v Praze výrazn  ovlivňuje geomorfologie, a to zejména v inverzních kotlinách 

v údolních polohách. Negativní vliv na ovzduší mají zejména emise z lokálních zdrojů a emise 

z dopravy. Nejvyšší koncentrace škodlivých látek jsou v ovzduší p i špatných rozptylových 

a pov trnostních podmínkách Ěnap . inverzních stavechě a v chladn jší polovin  roku. 

 

Pro charakteristiku stávajícího stavu znečišt ní ovzduší v zám rem dotčeném území byly 

použity údaje Českého hydrometeorologického ústavu – klouzavé p tileté prům rné imisní 

koncentrace látek v období let 2011–2015 (viz tabulka 9). Tato data jsou uvád na pro čtverce 

o rozm rech 1×1 km. Hodnocený zám r se nachází ve čtverci 466553. Jak vyplývá z t chto 

dlouhodobých dat, kvalita ovzduší v lokalit  zám ru je na pom ry Prahy vcelku dobrá. 
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V lokalit  byly dodrženy všechny imisní limity látek, které by mohly být emisemi původem 

z budoucí výstavby či provozování zám ru negativn  ovlivn ny. 

 

Mírn  (o 14%) je p ekročen imisní limit pro prům rné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, což 

je situace typická pro v tšinu území hlavního m sta Prahy i pro další velká m sta v České 

republice.  

 

Tabulka 9 Prům rné hodnoty koncentrací škodlivin v ovzduší v oblasti zám ru 

Znečisťující látka Veličina Jedn. Imisní limit Hodnota 
Podíl limitu 

(%) 

arsen roční prům r ng/m3 6 1,79 33 

kadmium roční prům r ng/m3 5 0,41 8 

olovo roční prům r µg/m3 0,5 0,0072 1 

nikl roční prům r ng/m3 20 1,20 6 

oxid si ičitý 4. nejvyšší denní prům r μg/m3 125 19,10 15 

částice PM10 36. nejvyšší denní prům r μg/m3 50 44,50 89 

částice PM10 roční prům r μg/m3 40 24,90 62 

částice PM2,5 roční prům r μg/m3 25 16,30 65 

benzen roční prům r μg/m3 5 1,40 28 

benzo[a]pyren roční prům r ng/m3 1 1,14 114 

NO2 roční prům r μg/m3 40 33,70 84 

 

C. 1. 4. Geologická stavba a hydrogeologické pom ry 

Skalní podloží zájmové oblasti je tvo eno zpevn nými šedými až černými jílovitoprachovitými 

až prachovitopísčitými b idlicemi zaho anského souvrství, které náleží k ordoviku Tepelsko-

Barrandienské soustavy. Lokáln  se v nich mohou vyskytovat prok emeln né polohy. 

Kvartérní pokryv je tvo en deluviálními a deluviáln  fluviálními sedimenty, které jsou kryty 

p edevším v západní a jihozápadní části areálu navážkami, které zde sloužily k vyrovnání 

deprese. Navážky dosahují obvykle mocnosti p ibližn  0,5 m, avšak v prostoru nového 

energocentra (SO 701) jejich mocnost narůstá až na cca 3,6 m. Navážky jsou velmi 

nesourodé, obsahují nap íklad p emíst ný původní půdní horizont a dále různé antropogenní 

prvky Ějíl, písek, popel, škvára s úlomky betonu a cihel). 
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V rámci průzkumných prací byl proveden p edb žný průzkum kontaminace horninového 

prost edí. Průzkumem nebyla zjišt na, s jedinou níže popsanou výjimkou, žádná významná 

kontaminace horninového prost edí závadnými látkami. 

 

V jediném p ípad  byla zjišt na bodová kontaminace horninového prost edí ropnými látkami 

(C10-C40ě v prostoru jímky na transformátorové oleje. Zdrojem kontaminace je vlastní t leso 

jímky a sediment v jímce. Průnik kontaminace byl zjišt n v severním sousedství jímky do 

hloubky více jak 4 m pod úrovní terénu. Objem kontaminované zeminy byl odhadnut na 

nejvýše 70 m3, s odhadovaným dosahem do hloubky 6 m pod úrovní terénu. Jedná se 

o lokální ohnisko kontaminace, bez průniku kontaminace do podzemních vod. V průb hu 

výstavby je p edpokládána demolice výše uvedené jímky transformátorových olejů a odt žení 

kontaminovaných zemin na úroveň základové spáry. Kontaminovaná zemina bude 

zlikvidována jako nebezpečný odpad. 

 

V areálu byl proveden radonový průzkum. Pozemky v areálu vozovny Hloub tín jsou 

z hlediska vznikání radonu z podloží do budov pozemky se st edním radonovým indexem. 

 

V zájmové lokalit  ani v jejím okolí se nevyskytují žádná sesuvná území. 

 

Dle mapy seizmických oblastí se lokalita zám ru nachází v oblasti velmi malé seizmicity, kde 

není mezní hodnota seizmického zrychlení agS = 0,05 g dosažena, a proto není nutné projekt 

posuzovat dle normy ČSN EN 1998-1. V p ípad  technické seizmicity Ěodst el halyě je t eba 

dodržovat ustanovení normy ČSN 73 0040:1řř6 Zatížení stavebních objektů technickou 

seizmicitou a jejich odezva. 

 

Pod jihozápadní částí areálu vozovny Hloub tín prochází v hloubce 20–30 m traťový úsek 

IV. B Pražského metra Ěuvedený do provozu 8. 11. 1998), mezi stanicemi Kolbenova 

Ěotev ena v r. 2001) a Hloub tín Ěotev ena v r. 1999). P i jižní stran  vozovny, poblíž ulice 

Kbelská je situován v trací výduch tohoto úseku metra. 

 

Hydrogeologická charakteristika 

Lokalita posuzovaného zám ru se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 6250 Proterozoikum 

a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. 

 

Horniny skalního podkladu jsou v nezv tralém a tektonicky neporušeném stavu nepropustné. 

Podzemní voda zde může jen omezen  cirkulovat v p ípovrchové zv tralinové zón , a do 
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v tších hloubek pak puklinovou propustností. V tomto prost edí je však vydatnost pouze malá, 

závislá na omezené propustnosti puklin pro ob h podzemní vody. V tší vydatnosti dosahují 

pouze tektonicky porušené zóny. S ohledem na mineralogické složení horninového prost edí 

podzemní vody v tomto útvaru dosahují zpravidla síranové, místy také uhličitanové agresivity. 

Kvartérní pokryv je tvo en terasovými a deluviáln -fluviálními sedimenty. V nov  provedených 

vrtech byla zjišt na hloubka podzemní vody 5,3 – 6,3 m pod terénem. Podzemní voda je siln  

mineralizována, má vysoký obsah síranů a chloridů. Místní pestrá geologická stavba je 

prom nliv  vhodná pro zasakování srážkových vod. P evážná část ploch je typická m lkým 

výskytem zv tralého horninového podkladu, který je prakticky nepropustný. 

 

V rámci průzkumných prací byl proveden p edb žný průzkum kontaminace podzemní vody. 

Ve vzorcích podzemních vod na nátoku i odtoku z areálu vozovny Hloub tín nebyly 

zaznamenány žádné zvýšené koncentrace sledovaných závadných látek. 

 

Zám r leží mimo chrán né oblasti p irozené akumulace vod ĚCHOPAVě či jiná území 

chrán ná pro akumulaci vod. Nejblíže se nachází CHOPAV Severočeská k ída, jehož nejbližší 

okraj leží ve vzdálenosti cca 22 km. 

 

C. 1. 5. Půdy 

Významnou část zám ru tvo í zastav né plochy a nádvo í. Povrch terénu byl do stávající 

úrovn  vyrovnán v období budování vozovny, kdy došlo k odt žení lokální elevace ve 

východní části areálu, tvorb  svahového od ezu v severní části areálu a zasypání lokální 

erozní rýhy v západní části areálu. Půdní profil byl částečn  p evrstven navážkami, částečn  

odt žen a využit k navážkám a nelze p edpokládat jeho souvislý výskyt. Dle výsledků 

provedeného průzkumu dosahoval pokryv humózních hlín na lokalit  mocnosti cca 0,3 m. 

Litologicky se jednalo o st edn  humózní jílovitou hlínu, F3/MS. Průzkum ukázal, že b žná 

mocnost navážek je cca 0,5 m, avšak v míst  nov  budovaného energocentra dosahují 

mocnosti až 3,6 m. 

 

V rámci posuzovaného zám ru nedojde k záboru pozemků náležejících do zem d lského 

půdního fondu ĚZPFě, ani pozemků určených k pln ní funkce lesa ĚPUPFLě. 

 

V rámci p ípravných prací byl proveden průzkum kontaminace půdního profilu, kterým byla 

zjišt na omezená lokální kontaminace půdního profilu ropnými látkami – podrobnosti viz 

kapitola D. 1. 7. 
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C. 1. 6. Nerostné suroviny 

Posuzovaný zám r nezasáhne do žádného stanoveného dobývacího prostoru ani do území 

bilancovaných výhradních a nevyhrazených ložisek dle horního zákona. Žádná ložiska 

nevyhrazených surovin se na lokalit  ani v jejím okolí nevyskytují. 

 

C. 1. 7. Hydrologické pom ry 

Lokalita zám ru se nachází v dílčím povodí Labe, v hydrologickém povodí 3. ádu Vltava od 

Berounky po Rokytku, číslo hydrologického po adí 1-12-01, v hydrologickém povodí 4. ádu 

Rokytka, číslo hydrologického po adí 1-12-01-035. Rokytka protéká jihozápadn  od lokality 

zám ru a v nejbližším míst  se p ibližuje do vzdálenosti cca 250 m. Rokytka ĚID toku podle 

DIBAVOD/HEIS ČR je 13 775 0000 100, ID dle CEVT je 10100106ě je vodohospodá sky 

významným tokem a ve vzdálenosti cca 4,2 km západn  od lokality zám ru se vlévá do 

Vltavy. Rokytka byla stanovena vodou kaprovou na ízením vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení 

povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 

živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti t chto vod. 

 

Zám r se nachází v bezpečné vzdálenosti od jakýchkoliv stanovených záplavových území. 

Nejbližší stanovené záplavové území pro Q100, s vymezenou aktivní zónou záplavového 

území, se nachází podél toku Rokytky. Jeho okraj leží nejblíže ve vzdálenosti cca 250 m. 

 

C. 1. 8. Geomorfologie a krajinný ráz 

Vnit ní území Prahy leží na rozhraní dvou subprovincií České vysočiny, a to Poberounsjké 

subprovincie a České tabule. P evážná část vnit ního území Prahy se nachází na území 

Poberounské subprovincie, zastoupené zde Pražskou plošinou, severovýchodním okrajovém 

geomorfologickém celku Brdské oblasti. Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé 

plochy zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírn  uklon ného reliéfu, do n hož se 

hluboce za ezává údolí Vltavy a p ítoků. Proto má území Prahy značn  členitý povrch. 

P evládající výšková členitost dosahuje pom rn  vysoké hodnoty 50-200 m, jež je p íznačná 

pro členitou pahorkatinu. 

 

Pražská kotlina se d lí na dva podcelky, a to íčanskou plošinu a Kladenskou tabuli. Podle 

geomorfologických pom rů se íčanská plošina člení na čty i okrsky: T ebotovskou, 

Uh ín veskou a Úvalskou plošinu a Pražskou kotlinu. 
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Pražská kotlina zaujímá nižší části údolí Vltavy Ěúdolní nivu a nejnižší terasyě mezi Velkou 

Chuchlí a Podbabou s výb žky do údolí dolních toků Botiče Ěpo Vršoviceě a Rokytky Ěpo 

Vysočany a Hloub tíně. Lokalita posuzovaného stavebního zám ru se nachází ve výb žku 

Pražské kotliny do údolí Rokytky. V blízkosti se nachází hranice mezi Poberounskou 

subrovincií a Českou tabulí. 

 

Za azení posuzované lokality do systému geomorfologických jednotek je uvedeno 

v tabulce 10. 

 

Tabulka  10 Za azení lokality v geomorfologickém člen ní České republiky 

Systém Hercynský 

Provincie Česká vysočina 

Subprovinicie Poberounská 

Oblast Brdská 

Celek Pražská plošina 

Podcelek íčanská plošina 

Okrsek Pražská kotlina 

 

Lokalita posuzovaného zám ru se nachází v oblasti krajinného rázu Vysočanská kotlina, 

v území se st ední hodnotou krajinného rázu. Pro tuto oblast je charakteristická p edevším 

průmyslová výstavba s enklávami rodinného bydlení na okrajích. Nejhodnotn jší jsou v této 

oblasti partie typické a rázovité průmyslové krajiny 1ř. a první části 20. století. Celá oblast je 

v současnosti ve stádiu rychlé p em ny charakteru krajiny, po vymíst ní velkých průmyslových 

podniků a jejich postupném nahrazování velkými developerskými projekty. 

 

C. 1. 9. Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability Ědále též „ÚSES“ě je definován v ustanovení § 3, odst. 1, 

písmene aě zákona o ochran  p írody a krajiny jako vzájemn  propojený soubor p irozených 

i pozm n ných, avšak p írod  blízkých ekosystémů, které udržují p írodní rovnováhu. Hlavním 

smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Cílem územních systémů ekologické stability je 

zejména vytvo ení sít  relativn  ekologicky stabilních území ovlivňujících p ízniv  okolní, 

ekologicky mén  stabilní krajinu, zachování či znovuobnovení p irozeného genofondu krajiny 

a zachování či podpo ení rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev 

(biodiverzity). 
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Skladebními částmi ÚSES jsou biocentrum, biokoridor a interakční prvek. Biocentrum je 

biotop, nebo centrum biotopů v krajin , který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 

existenci p irozeného či pozm n ného, avšak p írod  blízkého ekosystému. Biokoridor je 

území, které sice neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, 

avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytvá í z odd lených biocenter síť. 

Interakční prvky na lokální úrovni zprost edkovávají p íznivé působení základních skladebných 

částí ÚSES Ěbiocenter a biokoridorůě na okolní mén  stabilní krajinu do v tší vzdálenosti. 

Interakční prvky Ěnap . parky, izolované d eviny či skupiny d evin či izolované tůn ě mohou 

umožňovat trvalou existenci druhů, majících menší prostorové nároky. 

 

Rozlišují se t i úrovn  ÚSES. Nadregionální ÚSES by m l zajistit podmínky existence 

charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci daného 

biogeografického regionu. Regionální ÚSES reprezentuje rozmanitost typů biochor v rámci 

daného biogeografického regionu. Místní ÚSES reprezentuje rozmanitost skupin typů 

geobiocénů v rámci dané biochory a dále obsahuje též interaktivní prvky. 

 

a) Nadregionální ÚSES 

Zájmová lokalita nezasahuje do žádné skladebné části nadregionálního ÚSES. Nejbližší 

skladebnou částí nadregionálního ÚSES je funkční nadregionální biocentrum N1/1 Vidrholec, 

jehož bližší okraj leží ve vzdálenosti 4,7 km východn  od lokality zám ru. Osa nadregionálního 

biokoridoru prochází údolím Vltavy. 

 

b) Regionální ÚSES 

Zájmová lokalita nezasahuje do žádné skladebné části regionálního ÚSES. Nejbližší 

skladebnou částí regionálního ÚSES je funkční regionální biocentrum R1/12, jehož nejbližší 

okraj se nachází ve vzdálenosti cca 3,6 severovýchodním sm rem od lokality zám ru. 

 

c) Místní ÚSES 

Zájmová lokalita nezasahuje do žádné skladebné části místního ÚSES. Nejbližší skladebnou 

částí místního ÚSES nefunkční lokální biokoridor L4/255, který probíhá podél Rokytky 

západn  o lokality zám ru a v nejbližším míst  se p ibližuje na vzdálenost 150 m. V po adí 

další nejbližší skladebnou částí místního ÚSES je funkční lokální biocentrum L1/7ř Cihelna 

v bažantnici, jehož nejbližší okraj se nachází ve vzdálenosti 220 m severovýchodním sm rem. 

Biocentrum Cihelna v bažantnici zahrnuje zarůstající hliník Ělokalita s povrchovou t žbou hlínyě 

bývalé cihelny a navazující lesní porosty. Cílová společenstva jsou lesní, lesostepní a stepní. 

Toto biocentrum je od lokality zám ru odd leno t lesem železniční trati č. 231 Ědle jízdního 
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áduě Praha – Lysá nad Labem – Kolín, která je v p ilehlém úseku, až k odbočce Skály, 

trojkolejná. Dalším v po adí je nefunkční lokální biocentrum L2/Ř3, jehož nejbližší okraj se 

nachází ve vzdálenosti 440 m západn . 

 

C. 1. 10. Významné krajinné prvky 

Zájmová lokalita nezasahuje do žádného významného krajinného prvku Ědále též „VKP“ě dle 

části druhé zákona o ochran  p írody a krajiny, a to ani do VKP definovaných výčtem v § 3, 

odst. 1, písm. b) zákona o ochran  p írody a krajiny Ětzv. „ze zákona“ě, ani VKP registrovaných 

dle § 6 zákona o ochran  p írody a krajiny. Územn  nejbližším VKP „ze zákona“ je vodní tok 

Rokytka, který protéká jižn  a západn  od areálu vozovny a v nejbližším míst  se p ibližuje na 

vzdálenost 200 od okraje areálu vozovny. Dalším v po adí je lesní celek, nacházející se 

severovýchodn  od areálu vozovny, jehož nejbližší okraj leží ve vzdálenosti 0,5 km. Nejbližším 

registrovaným významným krajinným prvkem je „Černá rokle“ ve Vysočanech. 

 

C. 1. 11. P írodní parky 

Na území Hlavního m sta Prahy se v současné dob  nachází 12 p írodních parků. Územn  

nejbližší p írodní park, Smetanka, se nachází jižn  od lokality zám ru. P írodní park Smetanka 

byl vyhlášen 1. 1. 2010 v území podél Rokytky a její údolní nivy. Tento p írodní park dále 

zahrnuje nap . lesnatý h eben vrchu Smetanka. Nejbližší okraj p írodního parku Smetanka se 

nachází ve vzdálenosti 340 m od lokality zám ru. Na p írodní park Smetanka navazuje dále 

východním sm rem p írodní park Klánovice-Čihadla.  

 

C. 1. 12. Zvlášt  chrán ná území 

Zvlášt  chrán ná území dle části t etí zákona o ochran  p írody a krajiny jsou p írodov decky 

či esteticky velmi významná nebo jedinečná, která byla vyhlášena za zvlášt  chrán ná. 

Kategoriemi zvlášt  chrán ných území jsou dle ustanovení § 14 zákona o ochran  p írody 

a krajiny národní parky, chrán né krajinné oblasti, národní p írodní rezervace, p írodní 

rezervace, národní p írodní památky a p írodní památky. Zám r územn  ani funkčn  

nekoliduje s žádným zvlášt  chrán ným územím nebo jeho ochranným pásmem. 

 

Nejbližším „maloplošným“ zvlášt  chrán ným územím je p írodní památka Cihelna 

v Bažantnici, jejíž nejbližší okraj se nachází ve vzdálenosti cca 230 m severovýchodním 

sm rem. P edm tem ochrany této p írodní památky o rozloze 5,3 ha je op rný geologický 

profil ke stratotypu peruckých a korycanských vrstev, odkryv svrchnok ídových jílovců 

s bohatou fosilní florou. Tato p írodní památky má ochranné pásmo „ze zákona“ v ší i 50 m. 



„Výstavba nové vozovny Hloub tín“ 
                                                                                                                                   Oznámení dle p ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. 

__________________________________________________________________________________ 

 Ecological Consulting a.s. 63 

www. ecological.cz 

V po adí dalším nejbližším „maloplošným“ zvlášt  chrán ným územím je p írodní památka 

Pražský zlom. P edm tem ochrany této p írodní památky o rozloze 0,3 ha je odkryv 

zp ístupňující plochu pražského zlomu, významného tektonického jevu pražské pánve. 

Nejbližším „velkoplošným“ zvlášt  chrán ným územím je Chrán ná krajinná oblast Český 

kras, jejíž nejbližší okraj leží ve vzdálenosti 1Ř km jihozápadním sm rem. 

 

C. 1. 13. Území chrán ná na základ  mezinárodních úmluv 

Mezi tato území pat í nap íklad mok ady chrán né podle Ramsarské úmluvy nebo území 

soustavy Natura 2000. Ramsarská úmluva ĚÚmluva o mok adech majících mezinárodní 

význam p edevším jako biotopy vodního ptactvaě je mezinárodní úmluva, která byla uzav ena 

v roce 1ř71 ve m st   Rámsar v Íránu. Slouží k ochran  mok adů, které jsou mezinárodn  

významné pro ochranu ptactva. Jednotlivé členské státy jsou zavázány poskytnout t mto 

mok adům dostatečnou míru ochrany. Mok ady, které jsou zapsány do seznamu mok adů 

úmluvy, se nazývají ramsarské mok ady. Lokalita posuzovaného zám ru je natolik vzdálena 

nejbližšímu ramsarskému mok adu, kterým jsou Mok ady Lib chovky a Pšovky, zapsané do 

seznamu ramsarských mok adů v roce 1řřŘ, že lze jakýkoliv vliv zám ru na Ramskarské 

mok ady spolehliv  vyloučit. 

 

Natura 2000 

Zájmová lokalita se nachází mimo chrán ná území soustavy Natura 2000 dle části čtvrté 

zákona o ochran  p írody a krajiny. Nejbližší evropsky významnou lokalitou je EVL 

CZ0113774 Praha-Letňany, jejíž okraj leží ve vzdálenosti 2,1 km severn  a ve které je 

p edm tem ochrany lokalita sysla obecného (Spermophilus citellus). V po adí další nejbližší 

evropsky významnou lokalitou je EVL CZ0110142 Blatov – Xaverský háj, jejíž nejbližší okraj 

leží 5,4 km východn . P edm tem ochrany EVL Blatov – Xaverský háj jsou dubohab iny 

asociace Galio-Carpinetum, staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních 

a bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách. Nejbližší ptačí 

oblastí je CZ0211001 K ivoklátsko, jejíž nejbližší okraj leží ve vzdálenosti 35 km západn . 

 

C. 1. 14. Památné stromy 

V blízkosti lokality zám ru se nenachází žádné památné stromy ani stromo adí. Nejblíže se 

nachází „Dub letní“ na návsi u bývalého rybníka v Hostavicích, kód 104312, ležící 2,5 km 

jihovýchodním sm rem, dále „Skupina 2 stromů“ na ulici Farská v Hostavicích, kód 104273, 

ležící 2,ř km jihovýchodním sm rem a „Lípa na Proseku u kostela sv. Václava“, kód 105313, 

ležící ve vzdálenosti 2,6 km severozápadním sm rem. 
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C. 1. 15 Biota 

Lokalita zám ru se nachází na území ipského bioregionu a fytogeografické oblasti Pražská 

kotlina. Lokalita zám ru je využívána ke stejnému účelu, tedy jako vozovna, od roku 1951. 

Lokalita je značn  zastav na a zelené plochy jsou udržovány. D eviny rostoucí mimo les byly 

na lokalit  podrobeny detailnímu dendrologickému a arboristickému průzkumu. Výstup 

z tohoto průzkum je p iložen jako p íloha 10 k tomuto oznámení Ěviz též kapitola C. 1. 14). 

 

Z hlediska bioty se jedná o území s velmi nízkým p írodov dným potenciálem, neboť se zde 

nevyskytují vhodná stanovišt . V lokalit  se vyskytují b žné synantropní druhy živočichů 

a rostlin a nelze důvodn  p edpokládat pravidelný výskyt vzácných a/nebo ohrožených druhů 

rostlin nebo živočichů. 

 

P i inventarizaci d evin byl zjišt n výskyt plošn  omezený Ěna ploše cca Ř m2ě výskyt invazní 

rostliny k ídlatka ĚReynoutria sp.) v rámci porostu č. ASK32, ležícího vn  západního oplocení 

vozovny. Dále byl v zájmové lokalit  zjišt n výskyt invazních druhů d evin jasan jasanolistý 

(Acer negundoě a pajasan žlaznatý ĚAilanthus altissima) – podrobnosti viz kapitola C. 1. 16 

a p íloha 10. 

 

C. 1. 16. D eviny 

V lokalit  zám ru Ěv oplocené části areálu a na p ilehlých plocháchě byl proveden podrobný 

dendrologický a arboristický průzkum a na jeho základ  navrženo kácení a ochrana zelen  

a sadové úpravy. 

 

Dendrologický a arboristický průzkum 

Cílem průzkumu byla inventarizace d evin v lokalit  zám ru, posouzení jejich růstového 

a zdravotního stavu a vyhodnocení možného vlivu posuzovaného zám ru na stav d evin. Na 

lokalit  byl zjišt n výskyt celkem 135 jednotlivých d evin Ěř6 stromů a 2ř ke ůě a 43 

zapojených porostů d evin Ě2 porosty stromů a 41 ke ových porostůě ve smyslu ustanovení 

§ 1, písm. aě vyhlášky č. 1Řř/2013 Sb., o ochran  d evin a povolování jejich kácení. 

 

V rámci inventarizace byl každému stromu p id len jednoznačný kód, pod kterým je veden jak 

v tabulkách, tak i ve výkresech. Poloha každého jednotlivého stromu byla zam ena. 

U každého stromu byl, mimo jiné, zm en obvod kmene ve výčetní výšce 130 cm. Dále byl 

každý jedinec posouzen z hlediska jeho sadovnické hodnoty dle následující tabulky. 
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Tabulka 11 Klasifikace d evin dle sadovnické hodnoty 

 
Sadovnická 

hodnota 
Popis 

1 nejhodnotn jší velmi hodnotný strom, zcela zdravý, pln  vitální, typický habitus 
a charakteristické znaky p íslušného taxonu, p stebn  plnohodnotný 

2 velmi hodnotné 

nadprům rn  hodnotný strom, pln  odpovídající p stebním a kompozičním 
pot ebám, p evládající charakteristické znaky p íslušného taxonu, strom vitální, 
zdravý, p ípadné nedostatky významn  nesnižují jeho hodnotu, výjimečn  
i strom 3 v kového stádia 

3 prům rné 

prům rn  hodnotný strom s p edpokladem st ední až dlouhov ké existence, 
p ípadn  se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, p stebn  využitelný, 
všechny stromy 1 a 2 Ě3ě v kového stadia – pln  vitální, zdravé s typickými 
znaky taxonu 

4 podprům rné 
podprům rn  hodnotný strom obvykle s p edpokladem pom rn  krátkodobé 
existence, p stebn  neperspektivní jedinec 

5 nevyhovující velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odum elý, chybí 
p edpoklady i pro krátkodobou existenci 

 

Dále byl každý jedinec posouzen podle následující tabulky z hlediska jeho zdravotního stavu. 

Zdravotní stav vyjad uje aktuální odchylku Ěresp. stupeň poškozeníě od normálu, vztaženou 

k jednotlivým hodnoceným atributům nebo entit  jako celku. Celkové hodnocení zdravotního 

stavu d evin vychází z posouzení závažnosti poškození hodnoceného dílčími 

charakteristikami. Tyto dílčí znaky mají kumulativní charakter a celkový zdravotní stav je 

posuzován nejen podle „dílčích poškození“, ale rovn ž je zohledňován vliv jejich společného 

výskytu Ěkumulace poškozeníě. 

 

Tabulka 12 Klasifikace d evin dle zdravotního stavu 

 Zdravotní stav  Popis 

0 výborný stromy bez poškození, p edpoklad dlouhodobé existence 

1 dobrý defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků 

2 zhoršený narušení zásadn jšího charakteru 

3 výrazn  zhoršený 
soub h defektů, vyžaduje stabilizační zásah; často snižuje perspektivu 
hodnoceného stromu 

4 siln  narušený bez možnosti stabilizace  

5 havarijní aktuální riziko rozpadu 
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Pro každý strom bylo vypracováno doporučení pot ebného zásahu. U d evin, které je nutné 

nahradit zcela, je p ipojena poznámka „kácet“. Z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu 

nebo deformací kmene či koruny, což vede ke snížené provozní bezpečnosti d eviny, nebo 

z provozních důvodů bylo v rámci arboristického posouzení navrženo ke kácení celkem 21 

jednotlivých d evin Ě1Ř stromů a 3 ke eě a 5 zapojených porostů d evin na ploše celkem 111 

m2. Jedná se o stromy označené v p íloze 10 jak v mapovém výstupu, tak i v p ipojené tabulce 

kódem A01, A05, A13, A36, A50, A51, A54, A57, A72, A73, A74, B02, B04, B05, B06, B08, 

B12, B14, jednotlivé ke e označené kódem BK04, BK05, BK07 a porosty ke ů označené 

kódem BSK01, BSK02, BSK03 a BSK04. Dále je navrženo odstran ní části porostu skupiny 

ASK32 Ěna ploše Ř m2ě, kde byl zjišt n výskyt invazivních rostlin k ídlatek ĚReynoutria sp.). 

Podrobný p ehled zjišt ných d evin, včetn  jejich mapové lokalizace je uveden v p íloze 10 

tohoto oznámení. 

 

V blízkosti lokality zám ru, západn  od tramvajového spojení ulice Kolbenovy a Pod bradské, 

se nacházejí plochy, na kterých územní plán sídelního útvaru hlavního m sta  Prahy umísťuje 

návrh celom stského systému zelen . Tyto plochy budou od lokality zám ru odd lovat nov  

budovanou rezidenční čtvrť Suomi Hloub tín. 
 

C. 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost edí v dotčeném území, 
které budou pravd podobn  významn  ovlivn ny 

Vzhledem k charakteru a rozsahu zám ru na stran  jedné a vzhledem k vzdálenosti areálu 

vozovny Hloub tín od obytné zástavby a území cenných z hlediska ochrany p írody a krajiny 

na stran  druhé se nep edpokládá významné ovlivn ní žádné složky životního prost edí. 

Stručná charakteristika složek životního prost edí v zájmovém území je uvedena 

v p edcházející kapitole C. 1. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROST EDÍ 

D. 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 
(z hlediska pravd podobnosti, doby trvání, frekvence a vratnostiě 

D. 1. 1. Vlivy na flóru a faunu 

Flóra 

Výskyt rostlin v lokalit  zám ru, která je industriálním areálem, provozovaným od roku 1ř51, je 

omezena na plochy sadových úprav. V zájmové lokalit  Ěv oplocené části areálu a na 

p ilehlých plocháchě byl proveden podrobný dendrologický a arboristický průzkum. Cílem 

průzkumu byla inventarizace d evin v lokalit  zám ru, posouzení jejich růstového 

a zdravotního stavu a vyhodnocení možného vlivu posuzovaného zám ru na stav d evin. Na 

lokalit  byl zjišt n výskyt celkem 135 jednotlivých d evin Ěř6 stromů a 2ř ke ůě a 43 

zapojených porostů d evin Ě2 porosty stromů a 41 ke ových porostůě ve smyslu ustanovení 

§ 1, písm. aě vyhlášky č. 1Řř/2013 Sb., o ochran  d evin a povolování jejich kácení. Podrobný 

p ehled zjišt ných d evin je uveden v p íloze 10 tohoto oznámení. 

 

V rámci zám ru dojde k rekonstrukci sadových úprav a zelených ploch v areálu, včetn  ploch 

zevn  p iléhajících k vn jšímu oplocení areálu. Provedení sadových úprav je jedním 

z adaptačních a mitigačních opat ení proti dopadům klimatické zm ny. Na jedné stran  

odstran ní potenciáln  nebezpečných d evin a dobrá údržba ponechaných d evin snižuje 

bezpečnostní rizika vyvolaná klimatickou zm nou, na stran  druhé navržené úpravy, 

zahrnující instalaci polointenzivní „zelené st echy“ provozní budovy C (SO 709) o ploše cca 

600 m2
, ozelen ní st n budov a plotů popínavými rostlinami a ozelen ní op rných zdí 

p evislými půdoochrannými rostlinami p ispívají ke snižování účinků jak efektu tepelného 

ostrova m sta, tak i klimatické zm ny na klima zájmové lokality a jejího okolí. 

 

Z důvodu snížené provozní bezpečnosti (nevyhovující zdravotní stav a/nebo významné 

deformací kmene či koruny) bylo v rámci arboristického posouzení navrženo ke kácení celkem 

21 jednotlivých d evin Ě1Ř stromů a 3 ke eě a 5 zapojených porostů d evin (celkem o vým e 

111 m2). Podrobný p ehled d evin, navržených ke kácení, včetn  důvodů kácení, je součástí 

p ílohy 10 tohoto oznámení. 
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Jednotlivé exemplá e d evin určených k vykácení budou definitivn  určeny, v souladu 

s ustálenou soudní judikaturou a metodickou instrukcí MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona 

č. 114/1řř2 Sb., o ochran  p írody a krajiny, upravujících povolení ke kácení d evin rostoucích 

mimo les a náhradní výsadbu a odvody ĚV stník MŽP 2017, částka 3ě, po nabytí právní moci 

územního rozhodnutí, na základ  dendrologického průzkumu a up esn ní rozsahu 

a lokalizace stavebních činností, v samostatném ízení. Povolení ke kácení d evin, za 

p edpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromo adí, se podle 

§ Ř odst. 3 zákona o ochran  p írody a krajiny nevyžaduje pro d eviny o obvodu kmene do 

80 cm m eného ve výšce 130 cm nad zemí nebo pro zapojené porosty d evin, pokud celková 

plocha kácených zapojených porostů d evin nep esahuje 40 m2. Na základ  vydaného 

rozhodnutí o kácení budou umíst ny i náhradní výsadby. 

 

Jihozápadní částí vozovny Hloub tín prochází nadzemní vedení velmi vysokého nap tí 

110 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení VVN 110 kV tvo í, dle ustanovení § 46, odst. 3, 

písm. bě, č. 1 zákona č. 45Ř/2000 Sb. energetického zákona Ědále jen „energetický zákon“), 

souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 

vzdálenosti m ené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na ob  jeho strany 

12 m. Dle ustanovení § 46 odst. ř energetického zákona je v ochranném pásmu nadzemního 

vedení zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. Důvodem je v první ad  dodržení 

bezpečného odstupu od vodičů. 

 

V území západn  od tramvajového spojení ulice Kolbenovy a Pod bradské se nacházejí 

plochy, na kterých Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy Ězn ní platné ke dni 1. 1. 2017) 

umísťuje návrh celom stského systému zelen . Tyto plochy budou od lokality zám ru 

odd lovat nov  budovanou rezidenční čtvrť Suomi Hloub tín. Vzhledem k charakteru zám ru 

nebudou tyto plochy realizací zám ru nijak dotčeny. 

 

P i inventarizaci d evin byl zjišt n výskyt plošn  omezený Ěna ploše cca Ř m2ě výskyt invazní 

rostliny k ídlatka ĚReynoutria sp.) v rámci porostu č. ASK32, ležícího vn  západního oplocení 

vozovny. K ídlatky jsou invazní rostliny původem na Dálném Východ , které se vegetativní 

cestou rychle ší í p edevším podél vodních toků, komunikací, na skládkách, rumištích, 

opušt ných plochách, nebo na okrajích vlhkých k ovin. Regenerační schopnost k ídlatek je 

velmi vysoká, stačí velmi malý fragment oddenku nebo lodyhy pro obnovu rostliny. Protože se 

k ídlatky rozmnožují tém  výhradn  vegetativn  a vytvá ejí mohutný podzemní ko enový 

systém, je jejich likvidace obtížná a velmi zdlouhavá. Vzhledem k vysoké schopnosti 

regenerovat z velmi malých úlomků oddenků i nadzemních výhonů vyžaduje management 
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pečlivý p ístup a opatrné nakládání s rostlinným odpadem Ěposekanou biomasouě a zeminou 

kontaminovanou oddenky k ídlatek. P i zemních pracích je na lokalitách s výskytem k ídlatek 

t eba ukládat kontaminovanou zeminu zvlášť a zabránit tak jejich rozší ení na celou plochu. 

Součástí posuzovaného zám ru je i odstran ní tohoto porostu k ídlatky. Opat ení proti výskytu 

k ídlatky se musí provád t opakovan , do úplného vymizení výskytu k ídlatky. 

 

V rámci dendrologického průzkumu byla zjišt na p ítomnost invazních druhů d evin jasan 

jasanolistý ĚAcer negundoě a pajasan žlaznatý ĚAilanthus altissimaě. Vzrostlí jedinci t chto 

d evin mají určitou estetickou a biologickou hodnotu a m li by být zachováni. Nálety t chto 

d evin by však m ly být jak b hem stavby, tak i b hem provozu zám ru odstraňovány. 

 

V souvislosti se stavebními pracemi je spojeno riziko ší ení i dalších druhů invazních druhů 

rostlin. V zájmové oblasti je riziko ší ení invazních druhů Ěnap . slunečnice topinambur 

(Helianthus tuberosus) nebo zlatobýlu obrovského (Solidago gigantea)) velmi vysoké, 

vzhledem k vysokému podílu ruderalizovaných ploch.  

 

B hem stavebních prací je nutné p edcházet jejich ší ení a v p ípad  zjišt ného výskytu 

invazní druhy neprodlen  odstranit. P i odstraňování invazních druhů rostlin by se m lo 

postupovat dle Standardu péče o p írodu a krajinu SPPK D02 007:2015 „Likvidace vybraných 

invazních druhů rostlin“. 

 

D eviny, které budou ponechány v areálu vozovny, je t eba chránit p ed negativními účinky 

stavebních prací. P itom by se m lo postupovat dle normy ČSN Ř3 90614 Technologie 

vegetačních úprav v krajin  – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch p i stavebních 

pracích, p ípadn  dle standardu péče o p írodu a krajinu SPPK A01 002:2017 „Ochrana d evin 

p i stavební činnosti“. Stromy je, mimo jiné, nutno zabezpečit p ed mechanickým poškozením, 

a to oplocením výšky 1,Ř m umíst ným 1,5 m za okapovou linii stromů. Pokud není možné 

ochránit celou ko enovou zónu stromu, kmen musí být obedn n do výšky alespoň 2 m. 

V ko enovém prostoru se nesm jí z izovat hloubené výkopy. Pokud se tomu nelze 

v jednotlivých p ípadech vyhnout, musí být výkop provád n ručn  a nesmí vést blíže než 

2,5 m od paty kmene. P ípadná poran ní kmene nebo koruny je nutno začistit ezem a zat ít 

olejovou barvou nebo p ípravkem na ošet ování ran. Pokud dojde k redukci ko enového 

systému, m la by být ezem redukována i koruna. D eviny je nutno dále ochránit p ed 

chemickým poškozením, zamok ením, zaplavením, tepelnými zdroji, navážkami, dočasným 

zatížením, dočasným poklesem hladiny podzemní vody a p ed uzav ením půdního povrchu 

stavebními konstrukcemi. 
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Vliv zám ru na flóru b hem výstavby bude nevýznamný, časov  omezený, jednorázový a pln  

vratný, za p edpokladu dodržení navržených opat ení. Vliv zám ru na flóru b hem provozu 

zám ru bude mírn  pozitivní a časov  neomezený, za p edpokladu dodržení navržených 

opat ení. 

 

Vzhledem k charakteru zám ru a jeho lokalizaci do industriálního areálu lze p i respektování 

navržených opat ení významný negativní vliv zám ru na rostliny vyloučit. 

 

Fauna 

Z hlediska fauny je lokalita zám ru územím s velmi nízkým p írodov dným potenciálem, neboť 

zde nejsou spln ny základní podmínky pro významn jší rozvoj živočišných společenstev. 

Lokalita je industriálním areálem, provozovaným od roku 1ř51. V lokalit  je možno zastihnout 

b žné synantropní druhy živočichů a nelze důvodn  p edpokládat pravidelný výskyt vzácných 

a/nebo ohrožených druhů živočichů. 

 

Významný negativní vliv zám ru na živočichy lze vzhledem k charakteru lokality vyloučit. 

 

D. 1. 2. Vliv na významné krajinné prvky, památné stromy, chrán ná území a ÚSES 

Významné krajinné prvky 

Zájmová lokalita nezasahuje do žádného významného krajinného prvku dle části druhé 

zákona o ochran  p írody a krajiny, a to ani do VKP definovaných výčtem v § 3, odst. 1, 

písm. b) zákona o ochran  p írody a krajiny Ětzv. „ze zákona“ě, ani VKP registrovaných dle 

§ 6 zákona o ochran  p írody a krajiny. Územn  nejbližším VKP „ze zákona“ je vodní tok 

Rokytka, který protéká jižn  a západn  od areálu vozovny a v nejbližším míst  se p ibližuje na 

vzdálenost 200 m od okraje areálu vozovny. Nejbližším registrovaným významným krajinným 

prvkem je „Černá rokle“ ve Vysočanech. Vzhledem k charakteru zám ru a jeho umíst ní je 

negativní vliv zám ru na významné krajinné prvky vyloučen. 

 

Památné stromy 

V blízkosti lokality zám ru se nenachází žádné památné stromy ani stromo adí. Nejblíže se 

nachází „Dub letní“ na návsi u bývalého rybníka v Hostavicích, kód 104312, ležící 2,5 km 

jihovýchodním sm rem, dále „Skupina 2 stromů“ na ulici Farská v Hostivicích, kód 104273, 

ležící 2,ř km jihovýchodním sm rem a „Lípa na Proseku u kostela sv. Václava“, kód 105313, 

ležící ve vzdálenosti 2,6 km severozápadním sm rem. Vzhledem k charakteru zám ru a jeho 

umíst ní je negativní vliv zám ru na památné stromy vyloučen. 

 



„Výstavba nové vozovny Hloub tín“ 
                                                                                                                                   Oznámení dle p ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. 

__________________________________________________________________________________ 

 Ecological Consulting a.s. 71 

www. ecological.cz 

Zvláště chráněná území 
Zám r územn  ani funkčn  nekoliduje s žádným zvlášt  chrán ným územím nebo jeho 

ochranným pásmem. Nejblíže se nachází p írodní památka Cihelna v Bažantnici, jejíž nejbližší 

okraj se nachází ve vzdálenosti cca 230 severovýchodním sm rem a p írodní památka 

Pražský zlom, ležící jižn . Vzhledem k charakteru zám ru a jeho umíst ní na stran  jedné 

a k charakteru nejbližších zvlášt  chrán ných území Ěp edevším z hlediska p edm tů ochranyě 

na stran  druhé je negativní vliv zám ru na p edm ty ochrany zvlášt  chrán ných území 

vyloučen. 

 

Natura 2000 

Zájmová lokalita se nachází mimo chrán ná území soustavy Natura 2000 dle části čtvrté 

zákona o ochran  p írody a krajiny. Nejbližší evropsky významnou lokalitou je EVL 

CZ0113774 Praha-Letňany, jejíž okraj leží ve vzdálenosti 2,1 km severn . P edm tem 

ochrany v této EVL je prioritní druh sysel obecný ĚSpermophilus citellusě. Sysel obecný je 

p edstavitel stepní fauny, který je vázán na krátkostébelné travinné porosty a preferuje teplá 

výslunná místa s dob e propustnou půdou. Posuzovaný zám r nemůže, vzhledem k jeho 

charakteru a vzdálenosti od výše uvedené EVL žádným způsobem ovlivnit charakter 

stanovišt  tohoto druhu v této EVL. V po adí další nejbližší evropsky významnou lokalitou je 

EVL CZ0110142 Blatov – Xaverský háj, jejíž nejbližší okraj leží 5,4 km východn . Nejbližší 

ptačí oblastí je CZ0211001 K ivoklátsko, jejíž nejbližší okraj leží ve vzdálenosti 35 km 

západn . 

 

Stanoviskem Magistrátu hlavního m sta Prahy dle § 45i, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochran  p írody a krajiny Ědále též „ZOPK“ě ze dne 13. 7. 2017 pod č. j. MHMP 

1094033/2017 Ěviz p íloha 3 tohoto oznámeníě byl vyloučen významný vliv zám ru na p íznivý 

stav p edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

 

ÚSES 

Zájmová lokalita nezasahuje do žádné skladebné části nadregionálního ÚSES. Nejbližší 

skladebnou částí nadregionálního ÚSES je funkční nadregionální biocentrum N1/1 Vidrholec, 

jehož bližší okraj leží ve vzdálenosti 4,7 km východn  od lokality zám ru. Zájmová lokalita 

nezasahuje ani do žádné skladebné části regionálního ÚSES. Nejbližší skladebnou částí 

regionálního ÚSES je funkční regionální biocentrum R1/12, jehož nejbližší okraj se nachází ve 

vzdálenosti cca 3,6 severovýchodním sm rem od lokality zám ru. Zájmová lokalita 

nezasahuje ani do žádné skladebné části místního ÚSES. Nejbližší skladebnou částí místního 

ÚSES Ěnejblíže ve vzdálenosti cca 150 m) je západn  o zájmového území probíhající 
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nefunkční lokální biokoridor L4/255 a dále funkční lokální biocentrum L1/79 Cihelna 

v bažantnici, jehož nejbližší okraj se nachází ve vzdálenosti 220 m severovýchodním sm rem. 

Vzhledem k charakteru zám ru, jeho umíst ní a charakteru potenciáln  dotčených 

skladebných částí je negativní vliv zám ru na všechny úrovn  ÚSES vyloučen. 

 

D. 1. 3. Vlivy na estetickou hodnotu krajiny 

Estetická hodnota krajiny je vyjád ením p írodních a kulturních hodnot, harmonického m ítka 

a vztahů v krajin ; p edpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti 

pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny Ěskladba a formy 

prostorů, konfigurace prvků, struktura složekě. Je označována jako klíčový pojem v hodnocení 

kvalit krajiny, krajiná ské kompozice a tvorby. Popsání a vyhodnocení znaků a hodnot, které 

utvá ejí charakteristický ráz krajiny, umožňuje popsat a chránit krajinný ráz. 

 

Ten je dle zákona č. 114/1řř2 Sb. definován takto: „Krajinný ráz, kterým je zejména p írodní, 

kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chrán n p ed činností snižující 

jeho estetickou a p írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování 

a povolování staveb, mohou být provád ny pouze s ohledem na zachování významných 

krajinných prvků, zvlášt  chrán ných území, kulturních dominant krajiny, harmonické m ítko 

a vztahy v krajin .“ 

 

Stavební zám r je umíst n v siln  urbanizovaném území Prahy ř. Dosavadní estetické kvality 

objektu byly poplatné dob  vzniku Ěhala v roce 1ř51ě a neujasn né architektonické koncepci 

areálu, kdy byly jednotlivé objekty postupn  p istavovány, více mén  bez ohledu na estetické 

kvality. Nová stavba architektonicky zapadne do širší lokality, ve které nebude hmotov  ani 

materiálov  vybočovat. Architektonické ešení nových objektů vozovny odpovídá obvyklému 

modernímu standardu obdobných staveb. Za p ísp vek k estetickým hodnotám krajiny m sta 

je možno považovat využití prvku zelené st echy na objektu p iléhajícího k ulici Kolbenova. 

Vzhledem k výše uvedenému lze očekávat pozitivní vliv realizace zám ru na estetické kvality 

této části hlavního m sta Prahy. 

 

P írodní parky 

Jižn  od lokality zám ru se nachází p írodní park Smetanka, vyhlášený dnem 1. 1. 2010 

v území podél Rokytky a její údolní nivy, dále zahrnující h eben vrchu Smetanka, svah 

U hloub tínské vinice a svah Pod Hájem. Nejbližší okraj p írodního parku Smetanka se 

nachází ve vzdálenosti 340 m od lokality zám ru. Negativní vliv zám ru na p írodní parky lze 

vzhledem k charakteru stavebního zám ru a jeho vzdálenosti od p írodních parků vyloučit. 
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D. 1. 4. Vlivy na ovzduší 

Posouzení vlivu zám ru na ovzduší je p edm tem rozptylové studie, která je p ipojena jako 

p íloha Ř tohoto oznámení.  

 

V průběhu výstavby 

Z podkladů modelového hodnocení pro Prahu a podkladů ČHMÚ vyplývá, že ve stávajícím 

stavu lze v zájmovém území očekávat p ekročení imisního limitu pro prům rné roční 

koncentrace benzo[a]pyrenu. Tento stav je však charakteristický na naprosté v tšin  území 

Prahy. 

 

Vlivem demolice byly vypočteny u zástavby následující imisní p ísp vky: 

 maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – do 72,1 μg/m3 

 prům rné denní koncentrace částic PM10 – do 11,5 μg/m3 

 

Nejvyšší p ísp vky k denním prům rným koncentracím PM10 byly vypočteny do 11,5 μg/m3. 

V průb hu stavebních prací může dojít k navýšení 24hodinových koncentrací o jednotky 

μg/m3. Aby imisní p ísp vky nep ekročily stanovenou mez a pro obecné snížení negativních 

dopadů na kvalitu ovzduší v průb hu stavebních prací je nutno dodržovat opat ení pro redukci 

prašnosti, uvedená v kapitole D. 4. 

 

V p ípad  oxidu dusičitého lze důvodn  p edpokládat, že k p ekročení hranice 200 μg/m3 bude 

docházet velmi výjimečn . Konstrukce stanoveného imisního limitu pro hodinové koncentrace 

NO2 p ipouští jeho p ekročení v 1Ř p ípadech za rok. 

 

Vzhledem k výše uvedenému lze usuzovat, že v obytné zástavb  p iléhající k lokalit  zám ru 

nedojde b hem demoličních a stavebních prací k p ekročení zákonných limitů. 

 

Během provozu 

B hem provozu nebude zám r p edstavovat významný zdroj emisí do ovzduší. Jako hlavní 

zdroj tepla pro naprostou v tšinu objektů budou sloužit tepelná čerpadla Ěcelkový instalovaný 

výkon 310 kWě, pouze v obou vrátnicích bude elektrické vytáp ní. Jako doplňkový zdroj bude 

sloužit dálkový p enos tepla, p ípadn  elektrická energie. Pouze ve společného objektu haly 

dopravy (SO 707), haly vrchní stavby ĚSO 70Řě a provozní budovy C ĚSO 709) bude jako 

doplňkový a záložní zdroj tepla sloužit plynový kotel o instalovaném výkonu Ř0 kW. 
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V hale odstavů a údržby tramvají ĚSO 702ě se p edpokládá umíst ní malého lakovacího 

za ízení na lakování náhradních dílů a malých oprav sk íní. P edpokládá se, že celková 

plocha lakovaných povrchů ročn  nep esáhne 400 m2 a spot eba organických rozpoušt del 

nep esáhne 50 kg. 

 

Pro menší opravy tramvají budou používány mobilní sva ovací agregáty Ěv tší opravy 

nebudou ve vozovn  provád nyě. Menší díly budou sva ovány na odsávaném stole, který 

bude vybaven systémem zachytávání v tších částic. Objem sva ování bude do 500 hodin 

ročn . 

 

Významný negativní vliv zám ru na ovzduší lze vzhledem k výsledkům studie, která je 

p ipojena jako p íloha Ř tohoto oznámení a vzhledem k charakteru zdrojů emisí vyloučit. 

 

D. 1. 5. Vlivy na klima 

V mezinárodním rámci je v nována pozornost problematice zm ny klimatu a nutnosti jejího 

ešení p ibližn  od Ř0. let 20. stolení. Již v roce 1řř2 byla p ijata Rámcová úmluva OSN 

o zm n  klimatu Ědále jen „Úmluva“ě, jímž cílem byla stabilizace koncentrací skleníkových 

plynů v atmosfé e na takové úrovni, která by zabránila nebezpečné interferenci 

antropogenních vlivů s klimatickým systémem. V rámci úmluvy byl v roce 1řř7 p ijat Kjótský 

protokol, jehož cílem bylo snížení globálních emisí skleníkových plynů. Cíle k zajišt ní 

zmírňujících opat ení a podpory výzkumu v oblasti klimatických zm n a jejich dopadů byly 

p ijaty v rámci Cancúnského adaptačního rámce v roce 2010. Mezinárodní závazky byly 

odpovídajícím způsobem zapracovány do strategických dokumentů Evropské unie. V roce 

2013 byla p ijata Strategie Evropské unie pro p izpůsobení se zm n  klimatu společn . 

Strategie stanoví rámec a mechanismy ke zlepšení p ipravenosti EU a koordinace 

adaptačních opat ení reagující na současné a p edpokládané klimatické zm ny. Cíle strategie 

podpo ené osmi akčními body sm ují k implementaci adaptačních opat ení do strategií 

a politik od úrovn  lokální po národní s cílem koordinace aktivit nap íč dotčenými sektory, 

k vhodnému nastavení finančních nástrojů Ějak oblast dotačních programů, tak bankovní 

produktyě a zlepšení a dopln ní znalostní základny od výzkumných aktivit po p ípravu metodik 

a technických standardů. V roce 2014 byl schválen Rámec politiky v oblasti klimatu 

a energetiky do roku 2030, který stanovuje p edevším cíl domácího snížení emisí 

skleníkových plynů EU do roku 2030 o 40 % oproti roku 1řř0. 

 

Výchozím strategickým dokumentem na úrovni České republiky je Politika ochrany klimatu 

v České republice, p ijatá vládou ČR dne 22. 3. 2017, která identifikuje cíle, priority a konkrétní 
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opat ení ke snižování emisí skleníkových tak, aby ČR dodržela závazky vyplývající 

z mezinárodních závazků a z politik Evropské unie. Politika ochrany klimatu v České republice 

koresponduje se Státní politikou životního prost edí a úzce navazuje na Státní energetickou 

koncepci, která byla klíčovým vstupem pro její zpracování. Zároveň doplňuje Strategii 

p izpůsobení se zm n  klimatu v podmínkách ČR z roku 2015, která je zam ena na 

problematiku adaptace na zm nu klimatu. Jako implementační dokument Strategie byl dne 

16. ledna 2017 schválen Národní akční plán adaptace na zm nu klimatu. 

 

Výchozím strategickým dokumentem na úrovni hlavního m sta Prahy je Strategie adaptace 

hl. m. Prahy na klimatickou zm nu, schválená Radou hl. m. Prahy dne 18. 7. 2017 usnesením 

č. 1723. 

 

Zohlednění klimatických změn při plánování infrastrukturních projektů 

P i plánování velkých infrastrukturních projektů je nezbytné zohlednit klimatické zm ny, a to 

jak z hlediska p íčin klimatických zm n, tj. zvyšování koncentrace skleníkových plynů, tak 

z pohledu dopadů klimatických zm n, které způsobují v tší zranitelnost a menší odolnost 

infrastruktury, čímž se zvyšují celkové náklady o náklady na odstran ní a ešení způsobených 

škod. 

 

Adaptační opat ení 
Cílem adaptačních opat ení je zajišt ní vyšší odolnosti infrastruktury vůči negativním projevům 

klimatické zm ny. Návrh adaptačních opat ení musí vycházet z posouzení zranitelnosti 

a analýzy rizika. P edvídání potenciálních dopadů klimatické zm ny a p ijetí odpovídajících 

adaptačních opat ení vede ke snižování budoucích dopadů klimatické zm ny na společností 

Ělidské zdraví, ekonomika, infrastruktura, ekosystémy apod.ě. P i návrhu adaptačních opat ení 

je t eba jednoznačn  vyhodnotit jejich reálný p ínos, neboť n která adaptační opat ení mohou 

být kontraproduktivní. 

 

Zmír ující Ěmitigačníě opat ení 
Cílem zmírňujících opat ení je p isp t k snížení rychlosti klimatické zm ny a jejich p edm tem 

je proto snižování emisí skleníkových plynů. 

 

Změna klimatu v České republice 

Dle vyhodnocení trendu teplotního a srážkového režimu na území ČR dle časových ad 

m ení ze staniční sít  Českého hydrometeorologického ústavu je, p es výrazné meziroční 

zm ny, patrný trend postupného nárůstu prům rné roční teploty o p ibližn  0,3 °C za 10 let. 
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Za období 1řř1–2010 se prům rná roční teplota zvýšila dokonce o 0,Ř °C. Nejv tší nárůst 

prům rné m síční teploty byl zaznamenán v červenci a srpnu, nejnižší v období zá í až 

listopad. Prům rné prosincové teploty naopak poklesly o 0,3 °C. V zimních m sících jsou 

výkyvy prům rných teplot výrazn jší, v letních m sících nižší. V souvislosti se zm nou 

teplotního režimu dochází rovn ž k postupnému zvyšování prům rného počtu dní s vysokými 

teplotami a ke snižování prům rného počtu dní s nízkými teplotami. Prům rný roční počet 

letních dní ĚTMAX≥25°Cě se v období 1řř1–2010 na celém území ČR zvýšil o 12 oproti období 

1961–1řř0, prům rný počet tropických dní ĚTMAX≥30°Cě se zvýšil o 6 a naopak došlo 

k poklesu prům rného počtu mrazových dní ĚTMIN<0°Cě o 6 a ledových dní ĚTMAX<0°Cě 

o jeden den.  

 

Z časových ad 1řř1–2010 lze pozorovat nevýrazný nárůst ročních srážkových úhrnů. Jarní 

úbytky srážek jsou vyrovnávány nárůstem úhrnů v letním období, p evážn  z p ívalových 

srážek. Prům rný roční srážkový úhrn v období 1řř1–2010 o p ibližn  5 % vyšší než 

v normálovém období 1ř61–1řř0. Na našem území nedochází ke statisticky významným 

zm nám v prům rných počtech dní se srážkovými úhrny nad určitou hranicí. Srážkové dny 

s úhrny srážek ≥ 5 mm a ≥ 10 mm se vyskytují v ČR v průb hu celého roku a jejich m síční 

počty odpovídají ročnímu chodu srážek – nejčetn jší výskyty jsou zaznamenány v lét , 

nejnižší v zim . Dny se srážkovým úhrnem ≥ 20 mm se vyskytují p evážn  v teplé polovin  

roku, jejich výskyt v chladném období je zcela ojedin lý. Z porovnání hodnot prům rného 

počtu dní se srážkovými úhrny nad určitou hranicí a jejich zm ny mezi ob ma obdobími 

vyplývá, že v jejich vývoji nedošlo b hem posledních padesáti let k žádným statisticky 

významným zm nám. Prvotní p íčinou je, že výrazné srážkové situace doprovázené silnými 

Ěčasto p ívalovýmiě srážkami jsou vzhledem k topografii terénu časov  i plošn  značn  

nehomogenní a ne vždy mohou být podchyceny m eními v síti m ících stanic. P esto však 

radarové odrazy potvrzují, že se četnost výskytu p ívalových srážek v posledních dvou 

desetiletích zvyšuje. 

 

Předpokládaný budoucí vývoj 
K odhadu vývoje klimatu v ČR se využívá regionální klimatický model ALADIN-CLIMATE/CZ 

ĚČHMÚě. Model poskytuje odhad vývoje klimatu ve st edn dobém výhledu pro léta 2010–2039 

a v dlouhodobém výhledu pro obdobím let 2040–206ř. Vzhledem ke skutečnosti, že 

p edpokládaná životnost stavebního zám ru je více než 50 let, je nutno vzít v úvahu jak 

st edn dobý, tak i dlouhodobý výhled. Do roku 203ř se má prům rná roční teplota vzduchu na 

našem území zvýšit p ibližn  o 1,1  C, oteplení v lét  a zim  bude jen o n co menší než na 

ja e a na podzim. Maxima teplot budou mít tendenci ke z eteln jšímu zvyšování v zim  
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a v lét , minima zejména v lét , částečn  i na podzim a v zim . V období 2040 – 2069 má být 

oteplování výrazn jší, více v lét  Ěo 2,7 °Cě, mén  v zim  Ěo 1,Ř °Cě. V m síci srpnu by se 

m ly teploty zvýšit o p ibližn  3,ř °C. V letním období lze očekávat mírný nárůst četnosti 

výskytu letních a tropických dní či tropických nocí, v zim  naopak pokles četnosti výskytu 

mrazových, ledových i arktických dní ĚPretel, 2011ě. 

 

V krátkodobém horizontu se p edpokládá mírný nárůst ročních srážkových úhrnů, zatímco 

v dlouhodobém horizontu lze očekávat naopak jejich pokles. Pro srážkové úhrny je ve v tšin  

uzlových bodů modelu v zim  simulován pokles budoucích srážek a na ja e jejich zvýšení. Na 

podzim dojde v n kolika místech k poklesu o n kolik procent, v jiných ke zvýšení až o 20 – 26 

%: V lét  bude p evládat slabý pokles, avšak místn  dojde naopak ke zvýšení až o 10 %. 

Získané signály jsou nejednoznačné a v hodnocených profilech se objevují jak nárůsty, tak 

i poklesy velikosti modelovaných povodní. Tato nejednoznačnost je způsobena protikladným 

působením vlivu mén  častých, ale extrémn jších srážek, a menšího prům rného 

počátečního nasycení půdy Ěv důsledku vyšší potenciální evapotranspirace a delšího období 

výskytu suchých epizod v letním půlroceě. Zm ny odtoku v období leden – kv ten jsou určeny 

hlavn  odlišnou dynamikou sn hové zásoby, zm ny v letním období zejména úbytkem srážek. 

Ve st edn dobém horizontu jsou patrné zimní poklesy srážkových úhrnů a jejich navýšení na 

podzim. V lét  začíná na našem území dominovat pokles srážek, který v dlouhodobém 

horizontu bude ješt  výrazn jší, zatímco pokles zimních úhrnů srážek bude oproti 

p edchozímu období menší ĚPretel, 2011ě. 

 

Meteorologické jevy doprovázející klimatickou změnu 

V souvislosti s klimatickou zm nou se zvyšuje průb h vln veder Ěsouvislé, nejmén  p tidenní 

období, kdy je maximální teplota vzduchu vyšší nejmén  o 5°C než prům rná maximální 

teplota pro daný deně. Roste počet letních dnů Ěkdy maximální teplota vzduchu p esáhne 

25 ºCě, tropických dnů Ěkdy maximální teplota vzduchu p esáhne 30 ºCě a tropických nocí 

Ěb hem kterých teplota vzduchu neklesne pod 25 ºCě. 

 

V souvislosti s klimatickou zm nou lze také očekávat vyšší frekvenci bleskových povodní 

a námrazových jevů. Bleskové Ěnebo také p ívalovéě povodn  způsobují p ívalové dešt , 

s celkovým úhrnem srážek obvykle vyšším než 30 mm/h. Na trvale nepropustném povrchu 

Ěst echy a zpevn né plochyě, vyskytujícím se ve velké mí e v m stské a průmyslové zástavb  

je riziko vzniku p ívalových povodní stabilní, neboť nezávisí na schopnosti povrchu vsakovat 

srážkovou vodu. Námrazové jevy se v tšinou vyskytují p i teplotách vzduchu od +3 do -12 °C. 

Ledovka vzniká p i mrznoucím dešti nebo mrholení, a to nejen na komunikacích, ale i na 
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trolejích nebo drátech elektrickém vedení, které mohou být silnou ledovkou poškozeny. Náledí 

se vytvá í výhradn  p i poklesu teploty vzduchu pod 0°C na povrchu pozemních komunikací, 

který zůstal mokrý po dešťových srážkách nebo tajícím sn hu. Námraza vzniká p i mrznoucí 

mlze, v tru a teplot  mírn  pod nulou tak, že p echlazené kapičky mrznoucí mlhy ve v tru 

narážejí do p edm tů a p imrzají k nim. 

 

Vyhodnocení vlivů na klima – adaptace 

K identifikaci vhodných adaptačních opat ení je nutné vyhodnotit zranitelnost plánovaného 

zám ru v zájmovém území a dále analyzovat rizika, se kterými se může dotčený zám r 

potýkat. Vyhodnocení bylo zpracováno s p ihlédnutím k metodice Evropské komise (2013). 

 

Analýza zranitelnosti 
Analýza expozice oblasti 
Cílem analýzy expozice oblasti je získat p ehled, jakým typům jevů a v jaké mí e je zájmová 

oblast vystavena sama o sob  bez ohledu na charakter zám ru, který je zde plánován. 

Uvažován je současný vývoj klimatu a p edpokládaný budoucí vývoj. Pro analýzu zranitelnosti 

se používá nejvyšší míra stanovená pro dané riziko. Analýza expozice dotčené oblasti 

doprovodným jevům klimatické zm ny vychází z pravd podobnosti výskytu daných jevů dle 

současné situace a p edpokládaného budoucího vývoje.  

 

Tabulka 12 Analýza expozice zájmové oblasti meteorologickým jevům doprovázející klimatickou 
zm nu Ědle metodiky Evropské komise, Ň011ě 

EXPOZICE 

zvyšování teploty extrémní srážky 
 extrémn  

nízké 
teploty 

á razové 
jevy 

(ledovka 

apod.) 

vlny 
veder 

sucho 
p ívalové 

dešt  
povodn  vich ice 

současné 
klima               

budoucí vývoj               

 

Legenda:  

EXPOZICE 

  nízká 

  st ední 
  vysoká 

 

Analýza citlivosti zám ru 

Analýza citlivosti zám ru má za úkol shrnout jakým rizikům může daný typ zám ru, podléhat 

v různých fázích realizace bez ohledu na lokalizaci. V obecné rovin  je provoz za ízení tohoto 
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typu mírn  citlivý na extrémní zvýšení teplot, které může vést ke snížení bezpečnosti provozu 

jak tramvají, tak vozidel vrchní stavby. Extrémní zvýšení teplot může rovn ž vést 

k poškozování povrchu silničního t lesa Ěrozm klý asfaltě, zejména p i delším stání t žkých 

vozidel. Dále může docházet k lomu kolejnic. Zásadní dopady mohou mít bleskové povodn , 

které spolu s p ívalovými dešti mohou vést k zatopení provozů nebo k destrukci t lesa dráhy či 

silničního t lesa. Jako mírné dopady lze hodnotit důsledky extrémních jevů jako ledovky, 

námraza, mrazové dny, vich ice či sn hové epizody, které ovlivňují p edevším plynulost 

provozu, avšak dočasn  mohou vést k p erušení provozu jak tramvají, tak i silničních vozidel 

vrchní stavby. 

 

Tabulka 13 Analýza citlivosti posuzovaného zám ru na meteorologické jevy doprovázející 
klimatickou zm nu 

CITLIVOST 

zvyšování teploty extrémní srážky   
extrémn  
nízké 
teploty 

námrazové 
jevy 
(ledovka 
apod.) 

vlny 
veder sucho 

p ívalové 
dešt  povodn  vich ice 

výstavba               

trat  a 
konstrukce               

provoz               

 

Analýza zranitelnosti zám ru 

Analýza zranitelnosti zám ru vůči jevům doprovázející klimatickou zm nu vychází 

z hodnocení expozice dotčené oblasti (tabulka 12) a hodnocení citlivosti typu zám ru Ětabulka 

13). 

 

Tabulka 14 Analýza zranitelnosti navrhovaného zám ru 

 

Legenda: 

  nízká 

  st ední 
  vysoká 

ZRANITELNOST 
EXPOZICE 

nízká st ední vysoká 

 C
IT

L
IV

O
S

T
 

nízká 
  

sucho 

st ední povodn  
vlny veder, vich ice, 
nízké teploty, 
námrazové jevy 

 

vysoká 
 

p ívalové dešt  
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Čast jší a intenzivní srážkové úhrny ovlivňují zejména plynulost provozu a sjízdnost trati 

a komunikace Ěsníženou viditelností, kluzkou vozovkou, atd.ě. Vlny veder v letních m sících 

mohou navýšit nehodovost v důsledku snížené koncentrace a zároveň způsobit škody na 

konstrukcích a infrastruktu e Ěnap . lomy kolejnic, rozm klý asfaltě, obdobn  náhlé ledovky či 

sn hové úhrny v zimním období mohou mít negativní vliv na bezpečnost provozu, na 

konstrukce budov i na stav kolejí a komunikací. 

 

Hodnocení rizik vyplývajících z klimatické zm ny 

Analýza rizika pracuje s jevy, které byly v analýze zranitelnosti vyhodnocené jako st ední nebo 

významné a zahrnuje vyhodnocení pravd podobnosti výskytu jevu a významu jeho dopadu na 

zám r. V tabulce je uvedena vazba na extrémní meteorologický jev, který může být možnou 

p íčinou. 

 

Tabulka 15 Možné dopady klimatických faktorů, které se mohou vyskytnout v dané oblasti 

Dopady na stavbu a provoz zám ru Klimatický faktor 

snížená plynulost provozu v důsledku 
zhoršené sjízdnosti 

p ívalové 
dešt  

vich ice ledovka 
 

 

snížení bezpečnosti provozu vlny veder 
p ívalové 
dešt  

vich ice ledovka  

p ímé poškození tratí, dalších komunikací a 
konstrukcí vlny veder 

p ívalové 
dešt  

vich ice 
extrémn  
nízké 
teploty 

ledovka 

pády na trat  a další komunikace a na 
konstrukce Ěstromy, stožáry, vedení, další části 
konstrukcíě 

p ívalové 
dešt  

vich ice ledovka 
 

 

zvýšení nároků na údržbu tratí a komunikací 
extrémn  
nízké 
teploty 

vich ice 
  

 

lokální povodn  v důsledku zvýšeného odtoku 
dešťové vody z území 

p ívalové 
dešt     

 

zvýšená prašnost sucho 
   

 

 

Součástí analýzy rizik jsou identifikované možné dopady na silniční stavbu a jí ovlivn né okolí. 
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Tabulka 16 Hodnocení rizik vyplývajících z klimatických zm n 

Analýza rizik 
Dopady 

1 2 3 4 5 

nevýznamné malé mírné významné katastrofické 

pr
av

d
po

d
o
b
n
o
s
t 

je
v
u

 

5 jistý  VII    

4 pravd podobný    II, III  

3 prům rný  I, V  VI IV 

2 nepravd podobný      

1 vzácný      

 

Legenda 

Riziko 

ETRÉMNÍ    

VYSOKÉ   

MÍRNÉ   

NÍZKÉ   

 

Dopady na stavbu a provoz zám ru 

I snížená plynulost provozu v důsledku zhoršené sjízdnosti 

II snížení bezpečnosti provozu 

III p ímé poškození tratí, dalších komunikací a konstrukcí 

IV pády na trat  a další komunikace a na konstrukce 

V zvýšení nároků na údržbu tratí a komunikací 

VI lokální povodn  v důsledku zvýšeného odtoku dešťové vody z území 

VII zvýšená prašnost 

 

Mezi nejvýznamn jší rizika pat í situace, které jsou spojené s ohrožením bezpečnosti provozu. 

Míra rizika je ovlivn na vazbou na počet meteorologických jevů, které mohou tuto situaci 

zap íčinit. Mezi mírn jší rizika pat í důsledky spojené s b žnou údržbou tratí a komunikací 

(v rámci kterého nebylo uvažováno odstraňování havarijních stavůě a plynulost provozu. 

 

Adaptační opat ení 
Identifikovaná rizika kladou zvýšené nároky na organizační opat ení, údržbu a schopnost 

dostatečn  rychle reagovat na vzniklé mimo ádné události. 

 

Důležitý je také vhodný výb r a údržba d evin tak, aby nehrozil jejich pád na t leso dráhy, 

komunikace, vedení nebo konstrukce v důsledku silného v tru, námrazy, ledovky, p íp. vysoké 

sn hové pokrývky. V rámci vegetačních úprav je navržena rekonstrukce d evin v areálu a na 

sousedících plochách, která zahrnuje odstran ní všech d evin, které by mohly p estavovat 
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bezpečnostní riziko a dále výsadbu vhodných druhů, které nejsou náchylné k vyvracení, lomu 

či prosychání korun. 

 

Zám r nezvýší rozsah st ech a zpevn ných ploch, které způsobí zvýšený odtok dešťové vody 

z území. Z hlediska hospoda ení s dešťovou vodou je p i odvád ní srážkových vod ze st ech 

důležitá jejich retence Ěa využití šedých vod k mytí tramvajíě, resp. jejich zasakování či jejich 

ízený odtok do dešťové kanalizace Ěviz kapitolu B. 1. 6. v částech popisujících nakládání 

s dešťovými vodamiě. 

 

Vazba na adaptační opat ení Strategie p izpůsobení se zm n  klimatu v podmínkách ČR 

Opat ení začlen ná do projektu jsou v souladu s hlavními doporučeními Strategie 

p izpůsobení se zm n  klimatu v podmínkách ČR Ědále jen „Strategie“ě, jako jsou 

optimalizovat vodní režim v krajin  komplexním a integrovaným způsobem v součinnosti 

s opat eními v ploše povodí Ěopat ení ke zpomalení povrchového odtoku vody, …, podpora 

vsakování srážkových vod apod.ě a podporovat znovuvyužití částečn  čišt ných odpadních 

vod Ěšedé vodyě … a dále „zahrnutí vlivu zm ny klimatu do dlouhodobých investic…“. 

 

Opat ení začlen ná do projektu jsou v souladu s adaptačními opat eními v doprav , zejména 

s doporučením 3. 8. 3. 1 „Zajistit flexibilitu a spolehlivost dopravního sektoru, zajišt ní provozu 

po extrémních projevech počasí…zajišt ním systému prevence možných škod a včasnou 

likvidaci následků extrémních projevů počasí a lokalizace mimo záplavové území“. 

 

Vyhodnocení vlivů na klima – mitigace 

Zám r jako takový je v souladu se mitigačními opat eními v dopravním sektoru stanovených 

Strategií: „…Rozvoj…ve ejné dopravy jako způsobu dopravy, která je energeticky efektivn jší, 

ekonomičt jší a environmentáln  šetrn jší…“ 

 

Snižování emisí z dopravy 

Doprava je jedním z činitelů p ispívajících ke klimatické zm n , a to následkem emisí 

skleníkových plynů, zejm. oxidu uhličitého a dusného, p ičemž ovšem ř3% t chto emisí 

pochází z dopravy silniční. Zám r je součástí infrastruktury tramvajové dopravy, jejíž rozvoj 

p ispívá ke snižování emisí skleníkových plynů. 

 

Emise skleníkových plynů v rámci výstavby zám ru 

Pro provoz strojních za ízení a nákladních automobilů budou spot ebovávány pohonné hmoty, 

které budou odebírány z b žné distribuční sít . V období výstavby bude elektrická energie 
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spot ebovávána p i provozu za ízení stavenišť. Za ízení staveništ  budou napojena na 

stávající areálový rozvod elektrické energie. 

 

Emise skleníkových plynů p i provozu zám ru 

Nový areál vozovny Hloub tín je koncipován jako šetrný k životnímu prost edí 

(environmentally friendlyě a uplatňují se v n m mnohá opat ení, která snižují emise 

skleníkových plynů. 

 

Budovy jsou navrženy na parametry nízkoenergetického standardu. Budou zatepleny obálky 

a st ešní konstrukce stávajících i nových budov. Ve stávajících budovách bude provedena 

vým na vrat, oken i st ešních sv tlíků. 

 

Hlavním zdrojem tepla pro v tšinu objektů vozovny Hloub tín budou tepelná čerpadla, celkem 

o instalovaném tepelném výkonu 310 kW, a to pro nové energocentrum areálu ĚSO 701ě, halu 

odstavů ĚSO 702ě, halu údržby ĚSO 702ě, halu myčky ĚSO 703ě a halu soustruhu ĚSO 703ě 

soustava t í tepelných čerpadel vzduch-voda o instalovaném tepelném výkonu 3x70 kW, pro 

společný objekt haly dopravy ĚSO 707ě, haly vrchní stavby a vým n ĚSO 70Řě a provozní 

budovy C ĚSO 70řě tepelné čerpadlo systému vzduch-voda o instalovaném jmenovitém 

tepelném výkonu 50 kW a pro provozní budovu A ĚSO 704ě a provozní budovu B ĚSO 705ě 

tepelné čerpadlo systému vzduch-voda o instalovaném jmenovitém tepelném výkonu 50 kW. 

 

V budovách areálu budou navržena vzduchotechnická za ízení se zp tným získáváním tepla, 

a to pro kancelá e rotační rekuperátory s účinností min. Ř0 % a pro technologické a ostatní 

prostory deskové rekuperátory s účinností min 65 %. 

 

V zimním období bude v trací vzduch nasáván p es solární oh ívače vzduchu. Solární 

oh ívače vzduchu se vyznačují p i p em n  slunečního sv tla na horký vzduch účinností až 

80,7 %. 

 

Na st eše haly bude instalována fotovoltaická elektrárna, která by m la mít v konečné verzi 

instalovaný výkon na panelech 310 kWp. 

 

Zmír ující opat ení 
Nový areál vozovny Hloub tín je koncipován jako šetrný k životnímu prost edí a proto zahrnuje 

i opat ení na zmírn ní dopadů klimatické zm ny. Jedná se nap íklad o vybudování zelené 

st echy na provozní budov  C Ěo vým e cca 600 m2ě, osázení zdí popínavými rostlinami, 
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retence srážkových vod a jejich využití jako šedých vod k mytí tramvají, resp. jejich ízené 

zasakování Ěa ízené vypoušt ní p ebytků do nové dešťové kanalizace). 

 

Vazba zmír ujících opat ení na Politiku ochrany klimatu v ČR 

Opat ení navrhovaná Politikou vycházejí z hlavního cíle v oblasti dopravy, a to snížení 

závislosti na rop  a snížení množství emitovaných skleníkových plynů. Hlavní opat ení se 

proto dotýkají oblastí rozvoje využívání alternativních paliv, rozvoje ekologicky šetrné dopravy 

a ve ejné dopravy, apod. Zmírňující opat ení využitá p i realizaci zám ru jsou pln  v souladu 

s opat eními navrhovanými Politikou ochrany klimatu ČR. 

 

Porovnání variant ešení zám ru 

K posouzení pro účely oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. byla p edložena pouze jedna 

zvolená varianta zám ru. 

 

V porovnání se současným stavem Ě„nulová varianta“ě dojde ke snížení emisí skleníkových 

plynů díky využití moderních technologií, jako je lepší zateplení objektů, použití tepelných 

čerpadel k vytáp ní objektů a instalace fotovoltaické elektrárny na st echu objektu. 

 

Realizací zám ru dojde ke zlepšení odtokových pom rů v areálu díky p ijatým opat ením, 

kterými jsou retence srážkových voda a jejich využití jako užitkové vody k mytí tramvají, ízené 

zasakování srážkových vod a ízené vypoušt ní p ebytečných srážkových vod do dešťové 

kanalizace. 

 

D. 1. 6. Vlivy na půdu 

V rámci posuzovaného zám ru nedojde k záboru pozemků náležejících do zem d lského 

půdního fondu ĚZPFě, ani pozemků určených k pln ní funkce lesa (PUPFL). 

 

Vzhledem k tomu, že významnou část zám ru tvo í zastav né plochy a nádvo í, není otázka 

kvality půdy významná. Z hlediska kontaminace půdního profilu viz následující kapitolu D. 1. 7. 

 

Významný negativní vliv zám ru na půdu lze vzhledem k charakteru stavebního zám ru 

a jeho lokalizaci vyloučit. 
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D. 1. 7. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prost edí 

Posuzovaný zám r nezasáhne do žádného stanoveného dobývacího prostoru ani do území 

bilancovaných výhradních a nevyhrazených ložisek dle horního zákona. Žádná ložiska 

nevyhrazených surovin se na lokalit  ani v jejím okolí nevyskytují. 

 

Negativní vliv zám ru na nerostné zdroje lze vzhledem k charakteru stavebního zám ru a jeho 

lokalizaci vyloučit. 

 

V rámci průzkumných prací byl proveden p edb žný průzkum kontaminace horninového 

prost edí (G-servis Praha, 2017). Průzkumem nebyla zjišt na, s jedinou níže popsanou 

výjimkou, žádná významná kontaminace horninového prost edí závadnými látkami. V jediném 

p ípad  byla zjišt na omezená kontaminace horninového prost edí ropnými látkami ĚC10-C40) 

v sousedství jímky na transformátorové oleje. Zdrojem kontaminace bylo vlastní t leso jímky 

a sediment v jímce. Průnik kontaminace byl zjišt n v severním sousedství jímky do hloubky 

více jak 4 m pod úrovní terénu. Objem kontaminované zeminy byl odhadnut na nejvýše 70 m3 

s odhadovaným hloubkovým dosahem do 6 m pod úrovní terénu. Jedná se o lokální ohnisko 

bez projevu v podzemních vodách – ve vzorcích podzemních vod na nátoku i odtoku z areálu 

vozovny Hloub tín nebyly zaznamenány žádné zvýšené koncentrace sledovaných polutantů. 

V průb hu výstavby je p edpokládána demolice výše uvedené jímky transformátorových olejů 

a odt žení kontaminovaných zemin na úroveň základové spáry. Kontaminovaná zemina bude 

zlikvidována jako nebezpečný odpad. 

 

Místní pestrá geologická stavba je prom nliv  vhodná pro zasakování srážkových vod. 

P evážná část ploch je typická m lkým výskytem zv tralého horninového podkladu, který je 

prakticky nepropustný. Zasakováním srážek ze st ech objektů do horninového prost edí 

nebudou podzemní vody ohroženy a nebudou zm n ny hydraulické, hydrogeologické ani 

geotechnické pom ry pozemků, či jejich okolí. 

 

V areálu byl proveden radonový průzkum. Pozemky v areálu vozovny Hloub tín jsou 

z hlediska vznikání radonu z podloží do budov pozemky se st edním radonovým indexem. 

Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží je radonový index pozemku 

podkladem stanovení radonového indexu stavby, který vyjad uje radonový potenciál prost edí 

na úrovni základové spáry. V p ípad  dosažení st edního radonového indexu stavby je p i 

realizaci stavby vyžadováno provedení protiradonových opat ení. Za dostatečné protiradonové 

opat ení se v takovém p ípad  považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii 

t snosti, tj. pomocí celistvé protiradonové izolace s plynot sn  provedenými spoji a prostupy 
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V širší zájmové lokalit  ani v jejím okolí se nevyskytují žádná sesuvná území. 

 

Dle mapy seizmických oblastí se lokalita zám ru nachází v oblasti velmi malé seizmicity, kde 

není mezní hodnota seizmického zrychlení agS = 0,05 g dosažena, a proto není nutné projekt 

posuzovat dle normy ČSN EN 1řřŘ-1. V p ípad  technické seizmicity Ěnap . odst el halyě je 

t eba dodržovat ustanovení normy ČSN 73 0040:1řř6 Zatížení stavebních objektů technickou 

seizmicitou a jejich odezva. 

 

V rámci průzkumných prací byl proveden p edb žný průzkum kontaminace podzemní vody. 

Ve vzorcích podzemních vod na nátoku i odtoku z areálu vozovny Hloub tín nebyly 

zaznamenány žádné zvýšené koncentrace sledovaných závadných látek. Zám r leží mimo 

chrán né oblasti p irozené akumulace vod ĚCHOPAVě či jiná území chrán ná pro akumulaci 

vod.  

 

Negativní vliv zám ru na geologické prost edí lze vzhledem k charakteru stavebního zám ru 

vyloučit. 

 

D. 1. 8. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje 

Vliv na hydrologické charakteristiky a množství vod 

Dešťové vody ze st echy objektu budou svedeny do vsakovacího systému do tzv. vsakovacích 

galerií a poté budou postupn  vsakovány do okolní půdy. Vsakovací systém dešťové vody byl 

navržen s ohledem na klimatické sucho, které v posledních letech sužuje v tšinu území. 

Vsakovací systém je vybaven bezpečnostním p epadem, zaúst ným do stávající areálové 

dešťové kanalizace. 

 

Vliv na jakost vod 

Investor je povinen dodržovat opat ení na ochranu vod. Pro ochranu vod ve spojitosti 

s realizací a provozem zám ru je t eba mimo jiné dodržet opat ení uvedená v kapitole D. 4. P i 

dodržení t chto opat ení se nep edpokládá zvýšené riziko znečišt ní podzemních vod. 

 

D. 1. 9. Vlivy stavby na ve ejné zdraví 

Zdravotní rizika 

Hlavní faktory, které budou mít vliv na zdraví obyvatel, jsou chemické, fyzikální 

a socioekonomické. Působení t chto faktorů můžeme hodnotit pro období výstavby a období 



„Výstavba nové vozovny Hloub tín“ 
                                                                                                                                   Oznámení dle p ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. 

__________________________________________________________________________________ 

 Ecological Consulting a.s. 87 

www. ecological.cz 

provozu zám ru. Potenciáln  nejvýznamn jšími vlivy spojenými s výstavbou a provozem 

posuzovaného zám ru budou vlivy spojené s hlukovým zatížením lokality a se znečišťováním 

ovzduší. 

 

Jak bude níže vyjasn no, potenciální vlivy zám ru budou omezeny na nejbližší okolí lokality 

zám ru. Areál vozovny Hloub tín v současnosti sousedí s obytnou výstavbou na protilehlé 

stran  Kbelské ulici Ěvýchodn  od lokality zám ruě, která je však od areálu částečn  odd lena 

protihlukovou st nou, která odd luje tzv. „Malou Kbelskou ulici“ od čty proudové Kbelské ulice. 

V dob  p edpokládané realizace v zám ru již bude v provozu část nové rezidenční čtvrti 

Suomi Hloub tín, která se bude nacházet západn  od lokality zám ru. Rezidenční čtvrť Suomi 

Hloub tín bude od lokality zám ru odd lena zeleným pásem celopražského systému zelen . 

Na jihu se nejbližší obytná zástavba nachází ve vzdálenosti cca 100 m od hranice areálu 

vozovny (v ulicích Konzumní a Na Obrátce). Tato zástavba je od lokality zám ru odd lena 

porosty vzrostlých d evin. 

 

Hluk 

Posouzení vlivu hluku p ináší provedená akustická studie ĚATEM atelier ekologických modelů, 

červenec 2017ě, p iložená k tomuto oznámení jako p íloha 9. Níže uvádíme výtah relevantních 

informací z akustické studie. 

 

Modelování hlukové zát že bylo provedeno pomocí programu Hluk+, verze 11.51 profi. 

Program umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prost edí, způsobeného dopravními 

a stacionárními zdroji akustického zatížení. Zahrnuje aktualizovanou metodiku pro výpočet 

hluku z dopravy publikovanou MŽP v roce 2005 a metodický materiál „Výpočet hluku 

z automobilové dopravy – Manuál 2011“ autorizovaný SD ČR“. Použití uvedeného 

výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prost edí je akceptováno dopisem 

Hlavního hygienika České republiky ze dne 21. února 1řř6 č. j. HEM/510-3272-13.2.9695. 

Model zohledňuje podélný profil hodnocených komunikací včetn  zá ezů, násypů, estakád 

a jejich vliv na ší ení zvukových vln. V modelu byl zohledn n digitální model terénu území. 

 

Vzhledem k účelu a v tší srozumitelnosti studie je v textu používáno slovo hluk místo v cn  

správného výrazu akustický tlak, rovn ž se v textu automaticky rozumí, že hodnota hluku 

Ěakustického tlakuě je uvažována s váhovým filtrem A. Výpočty byly provedeny pro denní 

i noční dobu. Podíl denní a noční dopravy byl p evzat z podkladů DP hl. m sta Prahy. 

Nejistota výpočtu je uvád na v hodnot  ± 2 dB. 
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V modelových výpočtech byly uvažovány standardní odrazy od fasád objektů, korekce pro 

odraz byla uvažována ve výši 3 dB. Za účelem porovnání hodnot s hygienickým limitem je 

však hodnocen pouze dopadající hluk, tj. bez odrazu od p ilehlé fasády, a to v souladu 

s normou ČSN ISO 1řř6-2 „Akustika - Popis, m ení a posuzování hluku prost edí – Část 2: 

Určování hladin hluku prost edí“ a Metodickým návodem pro hodnocení hluku v chrán ném 

venkovním prostoru staveb Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 11. 2010 č. j. 62545/2010-

OVZ-32.3-1-11.2010 

 

Model Hluk+ umožňuje zvolit p t různých sítí hustoty výpočtových bodů. Pro tento projekt byla 

ve všech p ípadech volena nejvyšší hustota Ě„superjemný výpočet“ – 20 000 bodů na jedno 

zobrazeníě. Povrch terénu byl uvažován jako odrazivý. 

 

Základní požadavky na ochranu obyvatel p ed hlukem obsahuje ustanovení § 30 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví. Vlastníkům, resp. správcům pozemních 

komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk Ězdroje hlukuě, se ukládá 

povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opat eními, aby hluk nep ekračoval 

hygienické limity upravené provád cím právním p edpisem pro chrán ný venkovní prostor, 

chrán né vnit ní prostory staveb a chrán né venkovní prostory staveb a aby bylo zabrán no 

nadlimitnímu p enosu vibrací na fyzické osoby v chrán ném vnit ním prostoru stavby. 

 Chrán ným venkovním prostorem se rozumí nezastav né pozemky, které jsou užívány 

k rekreaci, lázeňské léčebn  rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních 

a zem d lských pozemků. 

  Chrán ným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m p ed 

částí jejich obvodového plášt , významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do 

chrán ného vnit ního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro p edškolní 

a školní výchovu a vzd lávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčn  

obdobných staveb. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, 

stanoví provád cí právní p edpis. 

  Chrán ným vnit ním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách 

za ízení pro výchovu a vzd lávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčn  

obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle 

v ty první zahrnuje i užívání pozemku na základ  vlastnického, nájemního nebo 

podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, 

nájmem nebo podnájmem bytu v nich. 
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Hlukové limity pro venkovní hluk stanovuje na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví 

p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací ve zn ní pozd jších p edpisů. Limity ekvivalentních 

hladin akustického tlaku A ve venkovním prost edí se stanoví jako součet základní hladiny 

LAeq,T = 50 dB a p íslušné korekce pro zdroje hluku. Pro noční dobu se pro chrán ný venkovní 

prostor staveb p ičítá další korekce −10 dB. 

 

Hygienické limity pro posuzovaný zám r byly uvažovány v následující výši. 

Tabulka 17 Limity hlukové zát že pro chrán ný venkovní prostor staveb 

Hygienický limit pro chrán ný venkovní prostor staveb 
LAeq, 6-22 

[dB] 
LAeq, 22-6 

[dB] 

Hluk z provozu stacionárních zdrojů Ěpojezd nákladních a osobních vozidel 
v areálu, pojezd po kolejích do halyě 50 40 

Hluk z dopravy na dráhách v ochranné pásmu Ěpojezd po kolejích objízdné trasy 
vozovny, kterou tramvaje zajížd jí do vozovny dle jízdních ádůě 60 50 

Hluk z dopravy na dráhách mimo ochranné pásmo Ěpojezd po kolejích objízdné 
trasy vozovny, kterou tramvaje zajížd jí do vozovny dle jízdních ádůě 55 45 

Zdroj: Akustická studie. ATEM, červenec 2017. 

 

Součástí zám ru „Výstavba nové vozovny Hloub tín“ je zrušení čty  bytových jednotek 

v budov  výpravny Ěobjekt č. 6). V ochranném pásmu tramvajové dráhy tedy nezůstane žádný 

chrán ný prostor. Rozsah ochranného pásma tramvajové dráhy je popsán v kapitole B. 2. 1. 

a zobrazen na obr. 5. 

 

Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti byl stanoven podle Na ízení vlády č. 272/2011 

Sb. ve zn ní pozd jších p edpisů podle plánovaného časového vymezení stavebních prací. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se 

stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 

o hodnot  50 dB p ičte další korekce v závislosti na délce provozní doby staveništ . Pro 

uvažovanou pracovní dobu mezi intervalem od 7 do 21 hodin platí korekce +15 dB. V rámci 

p edkládané studie byl tak pro všechny stavební práce uvažován limit pro hluk ve venkovním 

chrán ném prostoru obytných objektů v okolí stavby i pro hluk z navazující staveništní dopravy ve 

výši LAeq = 65 dB pro dobu 700 až 2100. 

 

Vyhodnocení ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech bylo provedeno 

v chrán ném venkovním prostoru staveb. Dle zákona č. 25Ř/2000 Sb., o ochran  ve ejného 

zdraví se chrán ným venkovním prostorem staveb rozumí prostor do vzdálenosti 2 m p ed 

částí jejich obvodového plášt , významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chrán ného 
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vnit ního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro p edškolní a školní výchovu 

a vzd lávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčn  obdobných staveb. 

 

Ve studii jsou vyhodnoceny akustické dopady u staveb, které by mohly být výstavbou 

a provozem navrhovaného zám ru významn ji zasaženy. Výpočet v bodech byl proveden na 

hranici chrán ného venkovního prostoru staveb Ětj. 2 m od fasády hodnocených objektůě ve 

výšce prvního a posledního nadzemního podlaží. Výpočtové body byly vždy p i azeny na 

hlukem z provozu zám ru nejvíce zatíženou fasádu. Výčet hodnocených objektů ukazuje 

tabulka 18 a obr. 5. 
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Tabulka 18 P ehled výpočtových bodů akustické studie 

Body 
Chrán ný 
prvek 

Počet 
NP 

Objekt Umíst ní 

1 byt 2 rodinný dům Kbelská ŘŘ2/42 

2 byt 2 rodinný dům Zelenečská ŘŘ2/1a 

3 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 60Ř/40 

4 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 607/3Ř 

5 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 5Ř4/36 

6 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 246/34 

7 byt 2 rodinný dům Kbelská 245/32 

8 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 250/30 

9 byt 2 objekt k bydlení Sadská244/1 

10 byt 2 rodinný dům Sadská 21ř/2 

11 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 21Ř/24 

12 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 217/22 

13 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 216/20 

14 byt 2 objekt k bydlení Mochovská 1ř4/2 

15 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 1ř3/16 

16 byt 4 objekt k bydlení Kbelská 622/11 

17 byt 4 objekt k bydlení Kbelská 622/11 

18 byt 4 objekt k bydlení Konzumní 621/5 

19 byt 4 objekt k bydlení Konzumní 621/5 

20 byt 4 bytový dům Konzumní 620/3 

21 byt 4 bytový dům Konzumní 620/3 

22 byt 4 bytový dům Na obrátce 61ř/10 

23 byt 4 bytový dům Na obrátce 619/10 

24 - 27 byt 6 bytový dům Finská čtvrť Suomi - etapa Espoo 

28 - 29 byt 6 bytový dům Finská čtvrť Suomi - etapa Oulu 

Zdroj: Akustická studie. ATEM, červenec 2017. 
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Obr. 5 P ehled umíst ní výpočtových bodů akustické studie 

 

Zdroj: ATEM – atelier ekologických modelů, s.r.o., červenec 2017 
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Hluk z výstavby posuzovaného zám ru 

V akustické studii byla uvažována pracovní doba v pracovní dny od 7:00 do 21:00 hod a ve 

dnech pracovního klidu od Ř:00 do 1ř:00 hod. 

 

Staveništní doprava bude vedena p evážn  severním vjezdem Ěř0 % intenzityě p es 

Kolbenovu a Chlumeckou na Pražský okruh nebo k betonárn  p es Kolbenovu, Sokolovskou 

a Rohanské náb eží. Menší část staveništní dopravy bude vedena jižním vjezdem Ě10 % 

intenzityě, p es Pod bradskou, Kbelskou a Chlumeckou na Pražský okruh. 

 

V akustické studii byly vyhodnoceny všechny stavební práce. P esto, že v průb hu výstavby 

bude v areálu vznikat zástavba, která bude bránit ší ení hluku do okolí, je uvažováno 

s nasazením strojů na volné ploše. Vzhledem k počtu stavebních strojů, délce stavebních 

prací, ploše staveništ  a charakteru nejbližší chrán né zástavby je posuzováno nasazení 

strojů rovnom rn  v areálu stavby. 

 

Akustická studie obsahuje vyhodnocení akustických dopadů stavebních činností na fasádách 

nejbližších hodnocených chrán ných objektů. V průb hu všech hodnocených etap byly 

u nejbližší chrán né zástavby vypočteny akustické p ísp vky do 60,Ř dB. Ve všech bodech 

výpočtu a všech hodnocených etapách bude hygienický limit o hodnot  65 dB spln n. 

 

Pro vliv hluku obslužné staveništní nákladní dopravy p i jejím provozu na ve ejných 

komunikacích je hygienický limit stanoven na LAeq = 65 dB ve venkovním chrán ném prostoru 

budov. 

 

P i nejvyšším počtu staveništní dopravy, který nastane v průb hu druhé etapy výstavby, lze ve 

vzdálenosti 7,5 m od komunikace zaznamenat akustické p ísp vky do 51,0 dB. Hlavní část 

staveništní dopravy Ěř0 %ě však bude vedena p es severní bránu areálu na Kolbenovu ulici, 

tedy do prostoru mimo obytnou zástavbu, akustické p ísp vky u chrán né zástavby tak byly 

vypočteny v minimální výši, do 41,0 dB. P ekročení hygienického limitu vlivem staveništní 

dopravy podél odjezdových a p íjezdových tras nelze p edpokládat. P i očekávaném zatížení 

komunikací budou zm ny v hlučnosti podél tras staveništní dopravy dosahovat nejvýše 

desetin decibelu. 

 

Hluk p i provozu posuzovaného zám ru 

Zdrojem hluku p i provozu posuzovaného zám ru bude pojezd silniční a tramvajové dopravy 

a stacionární zdroje hluku, kde jsou p edpokládány dv  chladící jednotky, osm jednotek 
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vzduchotechniky a p t teplených čerpadel. Provoz jednotek byl uvažován nep etržitý a na plný 

výkon v denní i noční dobu. 

 

Hluk z provozu zám ru na drahách 

V akustické studii je posuzován hluk v areálu vozovny. Pojezd tramvají po objízdné trase 

vozovny p edstavuje hluk z provozu na dráze s limitem 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu 

v ochranném pásmu dráhy a limitem 55 dB v denní dobu a 45 dB v noční dobu mimo 

ochranné pásmo dráhy. 

 

Hladiny akustického tlaku z provozu tramvajové dopravy na drahách v areálu zám ru lze ve 

výpočtových bodech v okolí vozovny u stávající i navrhované zástavby očekávat do 36,3 dB 

v denní dobu a do 36,4 dB v noční dobu. Tyto nejvyšší hodnoty platí pro nejbližší objekty 

obytné zástavby budované rezidenční čtvrti Suomi Hloub tín, situované západn  od vozovny 

Hloub tín. U objektů stávajících (tedy v bytové zástavb  východn  a jižn  od areálu vozovnyě 

nep ekročí akustické p ísp vky 34,4 dB v denní dobu a 34,5 dB v noční dobu. Tyto nejvyšší 

hodnoty platí pro bytovou zástavbu situovanou jižn  od vozovny, tedy v ulicích Konzumní a Na 

Obrátce. Hygienické limity pro „hluk z provozu na dráze“ tak budou s velkou rezervou spln ny. 

 

Hluk z provozu stacionárních zdrojů zám ru 

P i provozu stacionárních zdrojů lze zaznamenat nejvyšší akustické p ísp vky na fasádách 

nejbližších objektů k bydlení do 35,0 dB v denní i noční dobu. 

P i plném provozu všech zdrojů bude hygienický limit o hodnot  50 dB ve dne a 40 dB v noci 

s rezervou spln n. 

 

Hluk z dopravy zám ru na neve ejných komunikacích a z provozu stacionárních zdrojů 

Hluk z provozu na neve ejných komunikacích p edstavuje hluk z pojezdů automobilů v rámci 

celého areálu Ěosobní a nákladní dopravaě a hluk z pojezdu tramvajové dopravy na kolejích do 

hal vozovny. V denní dob  je pro výpočet uvažována intenzita dopravy v Ř nejhlučn jších po 

sob  jdoucích hodinách. U tramvajové dopravy je ve výpočtu v tomto časovém úseku 

zohledn n pohyb všech tramvajových vozů. 

 

V posuzovaných bodech u stávající zástavby lze z provozu na neve ejných komunikacích 

očekávat nejvyšší akustické p ísp vky do 37,0 dB v denní a do 3Ř,ř dB v noční dobu. 

Hygienický limit o hodnot  50 dB v denní a 40 dB v noční dobu bude ve všech bodech spln n. 
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Limit pro hluk z provozu na neve ejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů je na hranici 

chrán ného venkovního prostoru obytných budov stanoven v denní dobu o hodnot  50 dB 

a 40 dB v noční dobu. V denní dobu lze p ísp vky z provozu na neve ejných komunikacích 

a p i provozu navrhovaných stacionárních zdrojů v posuzovaných bodech u stávající zástavby 

očekávat nejvýše o hodnot  3ř,2 dB, hygienický limit tak bude ve všech bodech s velkou 

rezervou spln n. V noční dobu nejvyšší p ísp vky nep ekročí 3ř,5 dB, hygienický limit bude 

op t u okolní zástavby spln n. 

 

Akustické dopady zám ru na bytovou zástavbu v rezidenční čtvrti Suomi Hloub tín v částech 

p iléhajících k lokalit  posuzovaného zám ru Ěčást ESPOO a OULUě byla p edm tem 

posouzení akustické studie, která je p iložena jako p íloha 9 Ěvýpočtové body 24-29). Podle 

záv rů akustické studie budou jak b hem výstavby, tak i b hem provozu posuzovaného 

zám ru dodržovány stanovené hygienické limity hluku pro bytovou zástavbu rezidenční čtvrti 

Suomi Hloub tín. 

 

Dle výsledků akustické studie budou spln ny hygienické limity stanovené na ízením vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. Provozem zám ru 

nedojde k významnému ovlivn ní obyvatel hlukem. 

 

Vibrace 

Otázky spojené s ochranou p ed vibracemi upravuje zákon č. 25Ř/2000 Sb., o ochran  

ve ejného zdraví a jeho provád cí na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed 

nep íznivými účinky hluku a vibrací. Dle §1Ř odst. 1 na ízení vlády č. 272/2011 Sb. je 

hygienický limit vibrací za dobu jejich působení v chrán ných vnit ních prostorech staveb 

vyjád ený prům rnou váženou hladinou zrychlení vibrací Law,T stanoven hodnotou 75 dB 

a její korekcí podle p ílohy č. 5 tohoto na ízení. Pro obytné místnosti a denní dobu je korekce 

+ 6 dB, v noční dob  + 3 dB. Limit prům rné vážené hladiny zrychlení vibrací tedy činí pro 

chrán né vnit ní prostory staveb a noční dobu Ě22.00-06.00 hod) 75 + 3 = 78 dB, pro denní 

dobu (06.00–22.00) 75 + 6 = 81 dB. Dle ustanovení § 18 odst. 2 na ízení vlády č. 272/2011 

Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací, nesmí být tento limit p ekročen 

ani u horizontálních, ani u vertikálních vibrací. 

 

Vibrace jsou nízkofrekvenční (cca 1-100 Hz) mechanická chv ní, vznikající nap íklad p i 

průjezdu vozidla, která se p enášejí podložím do okolí. Nežádoucí účinky vibrací vznikají 

p edevším p i jejich pronikání do zástavby, kde působí negativn  na stavební objekty a na 

lidské zdraví. Na průb h ší ení vibrací od jejich zdroje, tedy na koeficienty útlumové k ivky má 
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zásadní vliv Ěmimo parametrů vlastního zdrojeě zejména geotechnická charakteristika podloží, 

jímž se vibrační vln ní ší í. Z ostatních parametrů má u vibrací z dopravy podstatný vliv krom  

typu, hmotnosti a rychlosti jízdy vozidla i technický stav komunikace či tramvajové trati 

a kvalita, stá í a technický stav objektu, do kterého se vibrace ší í. 

 

Působení vibrací bývá obecn  nejvýrazn jší u budov stojících v bezprost ední blízkosti zdroje 

vibrací. Zejména v p ípad  nesoudržného podloží dochází k relativn  rychlému útlumu hladiny 

zrychlení vibrací. 

 

P i výstavb  

P i výstavb  nové vozovny Hloub tín budou vznikat vibrace p i průjezdech osobních 

a nákladních automobilů a stavební techniky nebo p i demoličních pracích.  

 

P i provozu 

Jediným významn jším zdrojem vibrací p i provozu zám ru mohou být vibrace vznikající p i 

průjezdu vozidla po pozemní komunikaci nebo tramvajové trati, které by se mohly p enášet 

podložím do obytné zástavby, kde by mohly způsobovat nežádoucí účinky. Na průb h ší ení 

vibrací od jejich zdroje, to jest na koeficienty útlumové k ivky má zásadní vliv Ěmimo parametrů 

vlastního zdrojeě zejména geotechnická a hydrogeologická charakteristika podloží 

a morfologie terénu. 

 

Podle údajů z m ení vibrací z provozu tramvají v jiných lokalitách, i za mén  p íznivých 

podmínek Ěstarší typ tramvají T3, horší stav kolejíě docházelo k útlumu hladiny zrychlení 

vibrací pod úroveň hygienického limitu ve vzdálenosti vyšších jednotek metrů od osy krajní 

koleje. Vzhledem k tomu, že vzdálenost nejbližší obytné budovy od osy krajní koleje v nové 

vozovn  Hloub tín bude cca 60 m, lze negativní účinky vibrací na lidské zdraví v obytných 

budovách p i provozu vozovny Hloub tín vyloučit. 

 

V důsledku realizace zám ru nedojde k navýšení dopravy v blízkosti obytné zástavby 

Ěnákladní doprava je sm rována mimo centrum m sta a intenzita osobní dopravy se oproti 

současnému stavu nezm níě. Realizací zám ru nevznikne nový zdroj vibrací. 

 

Ovlivnění faktorů psychické pohody 

Faktory psychické pohody by mohly být ovlivn ny zejména v dob  výstavby. Rušivým 

faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební 

práce. Tyto vlivy budou minimalizovány na nejnižší možnou míru dodržováním opat ení, která 
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jsou uvedena souhrnn  v kapitole D. 4. Rovn ž prašnost by mohla p edstavovat snížení 

faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může projevovat zejména v období provád ní 

výkopových prací za dlouhodob  suchého a v trného období. Tento vliv je rovn ž dočasný 

Ěomezen na období výstavbyě, p ičemž p i provozu nebude areál vozovny významným 

zdrojem prašnosti. 

 

Pro období výstavby je proto nutné p ijmout opat ení p edevším organizačního charakteru. 

Negativním vlivům bude p edcházet logicky sestavený harmonogram prací a dodržování 

režimu výstavby tak, aby tyto nep íznivé vlivy byly minimalizovány. Pro minimalizací dopadů 

na obyvatelstvo je nutno dodržovat opat ení, uvedená v kapitole D. 4. tohoto oznámení. 

 

Vzhledem k charakteru, umíst ní a rozsahu areálu vozovny Hloub tín nelze p edpokládat, že 

by v období provozu došlo k výrazn jšímu zhoršení hlukové nebo imisní situace v lokalit  

oproti současnosti. 

 

Zám r nebude mít významný vliv na zhoršení psychické pohody obyvatel. 

 

D. 1. 10. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická nalezišt  

Stavební zám r nekoliduje s žádnou kulturní památkou typu sv tového kulturního d dictví, 

v bezprost ední blízkosti areálu vozovny se nenacházejí m stské či vesnické památkové zóny 

nebo rezervace, krajinné památkové zóny či archeologické památkové rezervace. Žádná 

z vyhlášených nemovitých kulturních památek nebude plánovanou výstavbou p ímo dotčena. 

 

Realizací zám ru nedojde k nep íznivému ovlivn ní hmotného majetku nebo nemovitých 

kulturních památek. 

 

Katastrální území Hloub tín je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, v kategorii ÚAN II, která je definována jako „území, na n mž 

dosud nebyl pozitivn  prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu 

nasv dčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehliv ; pravd podobnost výskytu 

archeologických nálezů 51 - 100 %“. V takovém území jsou ve smyslu § 22 odst. 2 zákona 

o státní památkové péči stavebníci povinni již od doby p ípravy stavby tento zám r oznámit 

Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávn né organizaci provést na dotčeném 

území záchranný archeologický výzkum. 
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Charakter zám ru tém  vylučuje jakýkoliv archeologický nález, neboť zám r bude provád n 

v místech, které již byly p i stavb  původních objektů p ekopány a dále v místech s pom rn  

mocnou recentní navážkou. Ve státním archeologickém seznamu ČR je pod č. 12-24-19/4 

uvedena lokalita Hloub tín-vozovna jako archeologická lokalita z doby bronzové 

s poznámkou: „zničeno, není požadována žádná ochrana“. Lokalita vozovny Hloub tín je 

vedena jako typ UAN IV, který je definován jako: „území, na n mž není reálná 

pravd podobnost výskytu archeologických nálezů Ěveškerá území, kde byly odt ženy vrstvy 

a uloženiny nad p edčtvrtohorním geologickým podložímě“. 

 

Nález paleontologických nálezů Ějak jej definuje ustanovení § 3, odst. 1, písm. jě zákona 

o ochran  p írody a krajinyě není v lokalit , vzhledem k jejímu charakteru, p edpokládán. 

V p ípad  nep edvídaného paleontologického nálezu bude stavebník postupovat ve shod  

s ustanovením § 11 zákona o ochran  p írody a krajiny a s ustanovením § 176 stavebního 

zákona. 

 

D. 1. 11. Vliv produkce odpadů 

V rámci p ípravných prací byl proveden stavebn -technický průzkum zam ený na p ítomnost 

nebezpečných materiálů ve stavebních konstrukcích (ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Ing. 

Milan Hrabánek, Ph.D., leden 2017) pro remízovací halu (objekt 100a), západní p ístavek haly 

(100b), Severní p ístavek haly (100c), 103 - Západní sociální p ístavek, 105 - Severní 

p ístavek - sociální zázemí, 106 - Severní p ístavek - p íst ešek odpadového hospodá ství, 

107 - Severní p ístavek - sklad náhradních dílů 1 a 108 - Severní p ístavek - sklad náhradních 

dílů 2. 

 

Stavebn -technickými průzkumy nebyl ve v tšin  zkoumaných materiálů zjišt n azbest, 

s výjimkou dvou odv trávacích rour na st eše západního sociálního p ístavku Ěobjekt č. 103). 

Azbest ve form  chrysotilu byl dále detekován v objektu TESKO ve vnit ní vrstv  plášt  čelní 

st ny se vstupními dve mi a ve vn jší vrstv  plášt  boční severní st ny pod d ev ným 

ost ním. 

 

V této fázi dokumentace nelze vyloučit, že se i v dalších bouraných objektech bude nacházet 

určité množství stavebních materiálů, obsahujících azbest. Azbest by se mohl vyskytovat 

nap íklad v koncových Ěventilačníchě částech stoupacích v tví kanalizačních potrubí, nebo 

v n kterých částech zast ešení. 
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Stavební odpad, obsahující azbest bude likvidován ve shod  s platnými p edpisy. Povinnosti 

p i nakládání s odpady z azbestu jsou upraveny, mimo jiné, ustanovením § 35 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

Shrnutí zásad p i nakládání s odpady obsahujícími azbest podává p íloha č. 2 Metodického 

návodu odboru odpadů pro ízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 

s nimi ĚMŽP, 2008). Pro odstran ní stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí 

být voleny takové technologické postupy, které p edcházejí nebo minimalizují uvolňování 

azbestu do ovzduší. Materiály s obsahem azbestu by m ly být odstran ny p ed provád ním 

dalších stavebních prací a po uvoln ní z konstrukcí umíst ny do uzavíratelných obalů, které 

by m ly být p ed dalším nakládáním s nimi ut sn ny a označeny nápisem upozorňujícím na 

obsah azbestu. Z místa, kde dochází k odnímání stavebních prvků obsahujících azbest nebo 

je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního 

nechrán ného prost edí. Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou na základ  

ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a § 5 vyhlášky 

č. 432/2003 Sb. povinny takové práce ohlašovat 30 dní p ed jejich zahájením p íslušné 

hygienické stanici ĚHygienická stanice hl. m. Prahy). Tato povinnost se nevztahuje na práci 

s ojedin lou a krátkodobou expozicí azbestu. 

 

Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na n kterých skládkách skupiny S-OO 

Ěskládky „ostatních“ odpadůě a na skládkách skupiny S-NO Ěskládky „nebezpečných“ odpadůě, 

v souladu s jejich schváleným provozním ádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí 

p íslušného správního orgánu o souhlasu s provozem takového za ízení na odstraňování 

odpadů. 

 

V prostoru jímky na transformátorové oleje byla zjišt na bodová kontaminace stavebních 

konstrukcí a horninového prost edí ropnými látkami (C10-C40). Objem kontaminované zeminy 

byl odhadnut na nejvýše 70 m3 s odhadovaným hloubkovým dosahem do 6 m pod úrovní 

terénu. V průb hu výstavby je p edpokládána demolice výše uvedené jímky 

transformátorových olejů a odt žení kontaminovaných zemin na úroveň základové spáry. 

Kontaminovaná zemina bude zlikvidována jako nebezpečný odpad. 

 

Kontaminace ropnými látkami byla zjišt na i v betonových panelech tvo ících podlahu sušičky 

písku a dále m lká Ědo hloubky 1-2 mě kontaminace betonových panelů tvo ících podlahu 

ocelové haly. Ve stavebních materiálech v jímce transformátorových olejů a v podlahách 
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sušičky písku a ocelové haly byly rovn ž zjišt ny zvýšené koncentrace n kterých t žkých 

kovů ĚAs, Cd, Hg, Pb).  

 

Kontaminovaný stavební materiál z demolic bude nutné likvidovat jako nebezpečný odpad. P i 

jejich demolici je nutné postupovat v souladu s vyhláškou 2ř4/2005 Sb. o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich používání na povrchu terénu. 

 

Odpady budou vznikat jak v průb hu výstavby, tak b hem provozu zám ru. Původce odpadů 

bude, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, nakládat s odpady podle jejich 

skutečných vlastností. Bude je shromažďovat ut íd n  podle druhu a kategorií a zabezpečí je 

p ed nežádoucím únikem do životního prost edí. Odpad bude p edáván pouze oprávn né 

osob . 

 

Bude-li s odpady v areálu v průb hu realizace i provozu nakládáno v souladu s platnou 

legislativou na úseku odpadového hospodá ství, nep edpokládáme žádné negativní ovlivn ní 

životního prost edí v důsledku produkce odpadů. 

 

D. 1. 12. Ostatní vlivy 

Vliv vibrací na budovy 

Krom  negativního vlivu na lidské zdraví Ěviz kapitola D. 1. 9) mohou nežádoucí účinky vibrací 

působit též na stavební objekty. Koeficienty útlumové k ivky vibrací Ětedy ší ení vibrací od 

jejich zdroje) ovlivňují, krom  parametrů vlastního zdroje geotechnické a hydrogeologické 

vlastnosti podloží, kterým se vibrace ší í. Obecn  se vzdáleností od zdroje dochází k relativn  

rychlému útlumu hladiny zrychlení vibrací, proto je působení vibrací významné jen pro budovy, 

stojící relativn  blízko zdroji vibrací. Účinky vibrací na budovy do značné míry závisí na stá í 

a technickém stavu objektu, do kterého se vibrace ší í. V rozmezí 20–50 Hz se za nejnižší limit 

rychlosti kmitání, která může ovlivňovat statiku historických a/nebo narušených staveb 5–7 

mm/s, p ičemž pro odolné stavby Ěnap íklad mosty, podzemní stavby a potrubí) jsou limity 

ádov  vyšší. Účinky vibrací jsou závažn jší v p ípadech, kdy je hladina podzemní vody málo 

vzdálená Ědo 1 mě od základové spáry budov. Pro posouzení vlivu vibrací na lidské zdraví se 

nepoužívá ukazatel rychlosti vibrací, nýbrž ukazatel zrychlení vibrací. Tyto ukazatel jsou ve 

vzájemném vztahu a platí, že p i dodržení hygienického limitu dle na ízení vlády č. 272/2011 

Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací, který činí pro chrán né vnit ní 

prostory staveb a noční dobu 7Ř dB, nedochází k p ekonání rychlost vibrací 2 mm/s, což je 

limitní hodnota pro statiku historických a narušených staveb. Je tedy možno usuzovat, že 
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v p ípadech, kdy není p ekročen hygienický limit, nedojde ani k negativním účinkům vibrací na 

stavby. 

 

Podle údajů z m ení vibrací z provozu tramvají v jiných lokalitách, i za mén  p íznivých 

podmínek Ěpro starší typ tramvají T3, horší stav kolejíě procházela izoseista vibrací 2 mm/s ve 

vzdálenosti výrazn  menší než 10 m od osy koleje. Vzhledem k tomu, že vzdálenost nejbližší 

obytné budovy od osy krajní koleje v nové vozovn  Hloub tín bude cca 60 m, lze negativní 

účinky vibrací p i provozu vozovny Hloub tín vyloučit. 

 

Na vybraných místech byly odebrány vzorky materiálů a analyzovány z hlediska radioaktivity. 

Výsledky prokázaly, že ve vybraných stavebních materiálech hodnoty obsahu radionuklidů 

nedosahovaly limitních hodnot stanovených vyhláškou č. 422/2016 Sb., o radiační ochran  

a zabezpečení radionuklidového zdroje. 

 

Všechny další relevantní vlivy jsou vyhodnoceny v jednotlivých kapitolách oznámení, jiné 

ekologické vlivy nebyly v rámci zpracovávání oznámení prokázány. 

 

D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Vzhledem k charakteru zám ru lze jeho vlivy na životní prost edí, a to jak p i stavb , tak i p i 

provozu, omezit na nejbližší okolí lokality zám ru. Z provedené akustické studie a z rozptylové 

studie vyplývá, že hladina hluku ani ukazatele kvality ovzduší v obytné zástavb  

bezprost edn  p iléhající k lokalit  zám ru nep ekročí zákonné limity. 

 

P i dodržení opat ení uvedených v kapitole D. 4. Opat ení k prevenci, vyloučení a snížení 

všech významných nep íznivých vlivů na životní prost edí a popis kompenzací, je možno 

p edpokládat, že rozsah negativních vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci bude 

z hlediska životního prost edí minimální. 

 

D. 3. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahujících státní 
hranice 

Vzhledem k rozsahu a charakteru zám ru je možno nep íznivé vlivy p esahující státní hranice 

vyloučit. 
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D. 4. Charakteristika opat ení k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 

nep íznivých vlivů na životní prost edí a popis kompenzací, pokud je to 
vzhledem k zám ru možné 

Pro omezení vlivů hluku ze stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí vozovny Hloub tín je 

t eba dodržovat následující opat ení, doporučená zpracovatelem akustické studie: 

 Obyvatelé budou v p edstihu seznámeni s termíny a délkou jednotlivých etap výstavby. 

Na vn jším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému 

budou moci občané sd lit své p ipomínky na postupy provád ní stavby Ězejména 

porušování kázn , provád ní hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních 

a pozdních večerních hodinách apod.ě. Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže 

možném termínu bez zbytečného prodlení. 

 B hem hlučných operací budou zajišt ny dostatečn  dlouhé p estávky tak, aby 

obyvatelé okolních budov m li možnost v trání obytných místností. 

 Budou používány stroje v dobrém technickém stavu. 

 Zvlášt  hlučné práce Ěodst el objektuě budou omezeny výhradn  na dobu v pracovních 

dnech mezi 8 – 1Ř hod a mimo víkendy a svátky. 

 Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umíst ny do krytých p íst ešků. 

 

Pro omezení vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší obyvatel žijících v blízkost plánované 

stavby a zejména na imisní zatížení částicemi PM10 je t eba dodržet opat ení, doporučená 

zpracovatelem rozptylové studie na základ  Metodiky Ministerstva životního prost edí pro 

stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti a stanovení opat ení ke 

snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi Ě2016ě: 

 V průb hu celé výstavby provád t důsledné čišt ní a v p ípad  pot eby oplach aut p ed 

výjezdem na komunikace Ěnebo instalace čistícího systému, nap . vibrační rohože, 

vodní lázn  s tlakovým čišt ním nebo kombinace omytí a p ejezdů p es retardéryě, 

pravideln  čistit povrch p íjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveništ  

Ěokamžit  po znečišt níě. V dob  déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skráp ní 

staveništ , čišt ní staveništních ploch a komunikací provád t zásadn  za mokra. 

 Minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevn né ploše staveništ , p ípadn  

nejvíce pojížd né úseky na staveništi zpevnit, omezit rychlost vozidel na staveništi na 

20 km/hod. 

 Preferovat napájení elekt inou nebo používání baterií p ed využíváním generátorů na 

naftový nebo benzinový pohon. 
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 Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi Ětechnický stav 

hrazení, pov trnostní podmínky, dostupnost protiprašných opat eníě p ed zahájením 

jednotlivých etap stavebních prací. 

 V dob  nep íznivých rozptylových podmínek zamezit soub hu stavebních mechanismů 

s vysokým výkonem, redukovat volnob hy nákladních automobilů a dalších strojů 

mimo silniční techniky na minimum. 

 Na obvodovém hrazení stavby p ípadn  na objektu za ízení staveništ  uvést typ, 

rozsah a doby trvání stavebních prací – krom  opat ení ke snížení emisí je důležitá i 

informovanost obyvatel v lokalit , na které bude výstavba po dobu trvání 

bezprost edn  působit. 

 Zamezit ší ení prachových částic do okolí clonami po obvodu staveništ  v místech, kde 

netvo í p irozenou bariéru stávající objekty a ploty po obvodu areálu. 

 Neprovád t nejvíce prašné demoliční práce Ěrozrušování či stržení obvodových 

konstrukcí stavebě v dob  silného proud ní v tru sm rem k zástavb , která by mohla 

být prašností negativn  ovlivn na. 

 Izolovat nakládání s odpady Ěsutíě od okolního prost edí, stejn  tak pomocí fólií či 

tkanin zamezit p ípadnému úniku prašnosti do okolního prost edí. 

 Pro manipulaci se sutí a sypkými odpady p i demolicích používat uzav ené shozy.  

 Uzavírat kontejnery na suť, pokud nejsou práv  využívány. 

 P i postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit Ěči umístit do kontejnerůě 

p ednostn  jemnou suť a suché materiály, až pozd ji hrubší části a vlhký materiál.  

 Odvážený materiál by nem l být hutn n. 

 P i rozrušování konstrukcí Ědemolice, ezání, broušení, atd. …ě a používat skráp ní 

nebo odsávání, tlakovou vodu nasazovat účeln  – pro cílené skráp ní prašných 

operací. 

 Tlakovou vodu nasazovat účeln  – pro cílené skráp ní prašných operací. 

 Používat tryskové rozprašování vody. Je to vysoce univerzální metoda, p i které je 

použit kompresor, který vhání do trysky vzduch s konstantním tlakem 2 bary a vodu s 

prom nlivým tlakem mezi 0,5 až 1,5 baru tak, aby se vytvo ila jemná vodní mlha. Tato 

metoda brání enormnímu zvlhčení materiálu a p itom dosahuje významného omezení 

prašnosti. 

 P i broušení a ezání vozovek, chodníků, panelů apod. preferovat pilu s diamantovými 

ezným kotoučem a vodním čerpadlem. 

 

Pro omezení vlivů stavby na biotu je nutno dodržet následující opat ení: 
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 Zpracovat projekt vegetačních úprav, který bude zahrnovat zastoupení ke ů a stromů. 

 P i stavebních pracích je t eba dodržet opat ení na ochranu d evin, které byly 

ponechány v areálu vozovny Ěviz p íloha č. 10), vycházející z normy ČSN Ř3 ř061. 

K ochran  p ed mechanickým poškozením d evin je nutné stromy chránit plotem, který 

by m l obklopovat celou ko enovou zónu, ve výjimečných p ípadech opat it kmen 

pomocí vypolštá ovaného bedn ní z fošen vysokým nejmén  2 m. Je nutné, aby 

ochranné bedn ní či plot zakrývaly také ko enové náb hy. P i zásahu do ko enové 

zóny stromu Ěnap . hloubení jam, výkopůě bude výkop proveden ručn . P i výkopu 

nebudou p etínány ko eny s prům rem v tším než 2 cm. Dále je nutné zabránit tomu, 

aby v blízkosti d eviny nebyla půda zhutňována nap . pojezdy stavební techniky nebo 

výkopovým materiálem. Musí být rovn ž zabrán no tomu, aby byl prostor zamok en 

nap . vodou unikající ze stavby. V ochranném pásmu d eviny nesmí být zakládána 

ohništ  ani se zde nesmí nacházet žádné zdroje tepla. Je t eba zabránit jakýmkoli 

mechanickým, p íp. chemickým poškozením d evin a půdního prostoru. 

 B hem stavebních prací bude monitorováno p ípadné ší ení v současnosti se zde 

vyskytujících invazních druhů i zavlečení nových invazních druhů v souvislosti 

s pohyby objemů stavebních materiálů a zeminy a v p ípad  jejich výskytu bude 

p istoupeno k jejich likvidaci. 

 P i vysazování d evin v souvislosti s realizací zám ru, budou tyto svými nároky 

odpovídat místním klimatickým pom rům a půdní pom ry budou p izpůsobeny 

požadavkům rostlin. 

 Kácení d evin rostoucích mimo les na plochách plánované výstavby, vč. odstraňování 

k ovin provád t mimo vegetační období, tj. kácet je možné pouze v období od 1. 

listopadu do 31. b ezna. V p ípad  nutnosti kácení ve vegetačním období je nutná 

p ítomnost biologického dozoru stavby, který vyloučí p ípadné hnízd ní ptáků 

v kácených d evinách. 

 

D. 5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 

p i specifikaci vlivů 

Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průb hu 

zpracování dalšího stupn  projektové dokumentace v důsledku up esn ní, p ípadn  zm n v 

technickém ešení. 
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Určité nedostatky s sebou vždy nese modelové zpracování Ěhluková studieě. Tyto nedostatky 

jsou dány p esností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou s vlastní výpočtovou 

metodou atd. Pokud to bylo možné a účelné, snažili jsme se nep esnosti v rámci modelového 

zpracování eliminovat. 

 

Vzhledem k tomu, že v dob  zpracování akustické studie, která je p iložena jako p íloha č. 9 

tohoto oznámení, nebyl dosud vybrán dodavatel stavby, označil zpracovatel akustické studie 

její záv ry, týkající se vyhodnocení vlivů hluku ze stavební činnosti za p edb žné. V dalších 

stupních projektové dokumentace bude po up esn ní plánu organizace výstavby akustická 

studie v p ípad  požadavku hygienické služby aktualizována. 

 

V p ípad  interpretace informací z mapových podkladů, které byly p evážn  st edních m ítek, 

dochází vždy k určitému zobecn ní a jisté mí e nep esnosti ve vztahu k dané lokalit . Pokud 

to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se 

konkrétn  k námi hodnocenému území. 

 

Umíst ní a charakter stavby nedává p edpoklad negativních vlivů na životní prost edí a 

ve ejné zdraví, p i zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech, které 

by znemožňovaly jednoznačné vyhodnocení významných vlivů na životní prost edí. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU 

Varianty zám ru p edloženy nebyly vzhledem k tomu, že rozsah zám ru je limitován rozm ry 

a polohou areálu stávající vozovny a zadání neobsahuje žádnou významnou zm nu kapacity 

zám ru. 
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F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE 

F. 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Mapová, resp. jiná dokumentace je součástí p íloh tohoto oznámení nebo byla uvedena p ímo 

ve výše uvedeném textu. 

 

F. 2. Další podstatné informace oznamovatele 

P i realizaci zám ru je t eba respektovat omezení, daná existujícími limity ochrany území tak, 

jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. 
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G. VŠEOBECN  SROZUMITELNÁ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Zám r svými parametry splňuje kritéria stanovená v zákon  o posuzování vlivů na životní 

prost edí, p íloze I., kategorii II, bod  10.6 „Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje 

průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. 

Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. 

Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 

zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro 

celou stavbu.“, jako významná zm na stávajícího zám ru dle § 4, odst. 1, písm. cě zákona 

o posuzování vlivů, a podléhá zjišťovacímu ízení. P íslušným ú adem k provedení 

zjišťovacího ízení je Magistrát hlavního m sta Prahy. 

 

Lokalita zám ru „Výstavba nové vozovny Hloub tín“ se nachází na území Hlavního m sta 

Prahy, M stské části Praha ř, v k. ú. Hloub tín. P evážná část plochy areálu vozovny 

Hloub tín se nachází v území určenému územním plánem p evážn  jako plochy a za ízení 

hromadné dopravy osob Ěv územním plánu označované jako „DH“ě a menší část v severní 

části areálu v území „SV – všeobecn  smíšené“ s kódem míry využití území D. 

 

Zám r spočívá v odstran ní technicky i moráln  zastaralých a z hlediska ochrany životního 

prost edí nevyhovujících objektů a za ízení ve stávající vozovn  Hloub tín a výstavb  objektů 

a za ízení nových, splňujících moderní požadavky z hlediska úspornosti a využití moderních 

technologií, šetrných k životnímu prost edí. 

 

Úroveň a koncepce navrženého ešení zám ru odpovídá úrovni, která je obvyklá u obdobných 

staveb. Zám r je p edkládán jen v jedné uvažované variant  z toho důvodu, že jej zadání 

situovalo do stávajícího areálu vozovny Hloub tín. Plocha oplocené části areálu vozovny 

Hloub tín se realizací zám ru nezm ní (59 100 m2), event. se nevýznamn  sníží. Zastav ná 

plocha budovy vozovny se sníží o 452 m2 (z 19 152 m2 na 18 700 m2). Počet kolejí vozovny se 

nezm ní Ě30ě. 

 

Vým ra zelených ploch v areálu se sníží o 25 m2 (z 8 300 m2 na 8 275 m2), k tomu však 

p ibude 600 m2 zelené st echy na provozní budov  C ĚSO 709). 

 

Zám r nezasahuje do žádného zvlášt  chrán ného území dle části t etí zákona o ochran  

p írody a krajiny, chrán ného území soustavy Natura 2000 dle části čtvrté zákona o ochran  
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p írody a krajiny, významného krajinného prvku nebo skladebné části ÚSES ani p írodního 

parku a vliv zám ru na tato území nelze reáln  p edpokládat. Zám r nezasáhne do žádného 

p írod  blízkého či p irozeného biotopu. 

 

Zám r nezasahuje do žádného dobývacího prostoru, chrán ného ložiskového území ani do 

území bilancovaných výhradních a nevyhrazených ložisek dle zákona č. 44/1řŘŘ Sb., horní 

zákon. 

 

Posuzovaný zám r se nachází v povodí Rokytka, leží však mimo jakákoliv záplavová území. 

ešené území neleží v žádném ochranném pásmu vodního zdroje ani v žádné chrán né 

oblasti p irozené akumulace vod. 

 

Zám r je umíst n na pozemky stávající vozovny Hloub tín, které jsou p evážn  v majetku 

investora, tj. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. V rámci zám ru nedojde 

k záboru pozemků náležejících do zem d lského půdního fondu (ZPF), ani pozemků 

určených k pln ní funkce lesa (PUPFL). 

 

Na lokalit  byl zjišt n výskyt celkem 135 jednotlivých d evin Ěř6 stromů a 2ř ke ůě a 43 

zapojených porostů d evin Ě2 porosty stromů a 41 ke ových porostůě. Z důvodu snížené 

provozní bezpečnosti Ěnevyhovující zdravotní stav a/nebo významné deformací kmene či 

korunyě bylo v rámci arboristického posouzení navrženo ke kácení celkem 21 jednotlivých 

d evin Ě1Ř stromů a 3 ke eě a 5 zapojených porostů d evin Ěcelkem o vým e 111 m2). 

Podrobný p ehled d evin, navržených ke kácení, včetn  důvodů kácení, je součástí p ílohy 10 

tohoto oznámení. Jednotlivé exemplá e d evin určených k vykácení budou definitivn  určeny 

v samostatném ízení, v souladu s ustálenou soudní judikaturou a metodickou instrukcí MŽP 

k aplikaci § Ř a § ř ZOPK, upravujících povolení ke kácení d evin rostoucích mimo les 

a náhradní výsadbu a odvody ĚV stník MŽP 2017, částka 3ě, po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí, a to na základ  dendrologického průzkumu a up esn ní rozsahu a lokalizace 

stavebních činností. Na základ  platného rozhodnutí o kácení budou umíst ny i náhradní 

výsadby. 

 

Dle výsledků rozptylové studie nedojde v obytné zástavb  p iléhající k lokalit  zám ru b hem 

demoličních a stavebních prací k p ekročení hygienických limitů kvality ovzduší. V období 

provozu nebude zám r p edstavovat významný zdroj emisí. 
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Dle výsledků akustické studie budou spln ny hygienické limity stanovené na ízením vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. Provozem zám ru 

nedojde k významnému ovlivn ní obyvatel hlukem. 

 

Hala vozovny bude demolována pomocí jednorázového odst elu. Dle posouzení možných 

seismických účinků odst elu budou nejbližší obytné domy seismicky zatíženy na max. 3 % 

normovaného zatížení a tubusy Pražského metra na 1,ř % normovaného zatížení. Vzhledem 

ke vzdálenosti nejbližších obytných budov od areálu vozovny Hloub tín a charakteru 

demoličních a stavebních prací lze negativní účinky vibrací jak na lidské zdraví, tak i na 

budovy p i výstavb  vozovny Hloub tín vyloučit. 

 

Vzhledem k tomu, že vzdálenost nejbližší obytné budovy od osy krajní koleje v nové vozovn  

Hloub tín bude cca 60 m, lze negativní účinky vibrací jak na lidské zdraví, tak i na budovy p i 

provozu vozovny Hloub tín vyloučit. 

 

Na základ  komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se 

k posuzovanému zám ru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního 

prost edí a s p ihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný 

zám r p i respektování navržených podmínek svými parametry zohledňuje povolené limity, 

a proto jej lze  v navržené lokalit  doporučit  k realizaci. 
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Ú V O D  

Cílem předložené studie je posoudit vliv stavebních prací v pr b hu demolice 
vybraných stávajících objekt  v areálu vozovny Hloub tín na kvalitu ovzduší. Jedná se 
o areál na území MČ Praha 9 – Hloub tín v blízkosti Kbelské ulice. 

Pro vyhodnocení vlivu stavby na kvalitu ovzduší jsou voleny modelové hodnoty 
nár stu denních 24hodiových pr m rných koncentrací u suspendovaných prachových 
částic frakce PM10 a nár st maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého. 
Jedná se o nejvhodn jší imisní charakteristiky pro popis vlivu stavby na kvalitu 
ovzduší s ohledem na platné imisní limity. 

Situace stavby byla převzata z projektové dokumentace, seznam strojní techniky 
použitý v pr b hu stavebních prací byl předán zadavatelem. 
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1. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ KVALITY OVZDUŠÍ 

Vyhodnotit kvalitu ovzduší je možné na základ  p tiletých pr m r  koncentrací 
znečišťujících látek (od roku 2011 do roku 2015) publikovaných ČHMÚ pro potřeby 
zákona 201/2012 Sb., o ochran  ovzduší. Tato data jsou uvád na pro čtverce 1×1 km. 
Hodnocený zám r se nachází ve čtverci 466553. Následující přehled přibližuje hodnoty 
pr m rných ročních koncentrací v hodnoceném čtverci. 

Tab. 1. Pr m rné hodnoty koncentrací zaznamenané ve čtverci č. 466553 

Znečišťující látka Veličina Hodnota Jednotka Podíl limitu (%) 

arsen roční pr m r 1,79 ng.m – 3 30 

kadmium roční pr m r 0,41 ng.m – 3 8 

olovo roční pr m r 7,20 ng.m – 3 1 

nikl roční pr m r 1,20 ng.m – 3 6 

oxid siřičitý 4. nejv. denní pr m r 19,10 µg.m – 3 15 

částice PM10 36. nejv. denní pr m r 44,50 µg.m – 3 89 

částice PM10 roční pr m r 24,90 µg.m – 3 62 

částice PM2,5 roční pr m r 16,30 µg.m – 3 65 

benzen roční pr m r 1,40 µg.m – 3 28 

Benzo[a]pyren roční pr m r 1,14 ng.m – 3 114 

oxid dusičitý roční pr m r 33,70 µg.m – 3 84 

 

V území jsou spln ny všechny imisní limity, z nichž se vychází při hodnocení 
kvality ovzduší. Mírn  je překročen imisní limit pro pr m rné roční koncentrace 
benzo[a]pyrenu, ke kterému se pouze přihlíží. Imisní limit je pro tuto sloučeninu 
stanoven ve výši 1 ng.m-3, hodnoty v prostoru zám ru se tedy pohybují na úrovni 1,14 
násobku imisního limitu. 
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2. REFERENČNÍ BODY 

Referenční body byly umíst ny v místech, kde lze očekávat významn jší 
ovlivn ní v pr b hu posuzovaných demoličních prací. Výčet bod  ukazuje následující 
tabulka, zákres je zobrazen na schématu 2. 

Tab. 2. Seznam výpočtových bod  

Body Typ objektu Umíst ní 

1 rodinný d m Kbelská 882/42 

2 rodinný d m Zelenečská 882/1a 

3 objekt k bydlení Kbelská 608/40 

4 objekt k bydlení Kbelská 607/38 

5 objekt k bydlení Kbelská 584/36 

6 objekt k bydlení Kbelská 246/34 

7 rodinný d m Kbelská 245/32 

8 objekt k bydlení Kbelská 250/30 

9 objekt k bydlení Sadská244/1 

10 rodinný d m Sadská 219/2 

11 objekt k bydlení Kbelská 218/24 

12 objekt k bydlení Kbelská 217/22 

13 objekt k bydlení Kbelská 216/20 

14 objekt k bydlení Mochovská 194/2 

15 objekt k bydlení Kbelská 193/16 

16 objekt k bydlení Kbelská 622/11 

17 objekt k bydlení Kbelská 622/11 

18 objekt k bydlení Konzumní 621/5 

19 objekt k bydlení Konzumní 621/5 

20 bytový d m Konzumní 620/3 

21 bytový d m Konzumní 620/3 

22 bytový d m Na obrátce 619/10 

23 bytový d m Na obrátce 619/10 

24 - 27 bytový d m Finská čtvrť Suomi - etapa Espoo 

 

Objekt o adrese Kbelská 102/21 je zkolaudován jako bytový d m. V současnosti 
podle Dopravního podniku, který je vlastníkem nemovitosti, není využíván pro 
bydlení. Jeho fasády proto nebyly v modelových výpočtech chrán ny. 

Západn  od vozovny probíhá výstavby finské čtvrti Suomi Hloub tín, plán 
výstavby ukazuje schéma 1. V dob  demolice již bude obydlena první etapa projektu, 
celek Espoo. Jedná se o dva bytové domy, u kterých byly vyhodnoceny imisní 
přísp vky z plánovaných prací. 
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Schéma 1. Navrhovaná čtvrť Suomi Hloub tín 
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Schéma 2. Rozmíst ní výpočtových bod  
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3. KLIMATOLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY 

Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou v trné 
r žice charakteristické pro danou oblast, které byly zpracovány na území hl. m. Prahy 
pro model ATEM pracovníky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. R žice popisuje 
proud ní ve vybrané lokalit  za r zných rozptylových podmínek. Ob  v trné r žice, 
použité v modelu, byly rozd leny na šestnáct základních sm r  proud ní (S, SSV, SV, 
VSV, ...), tři třídy rychlosti v tru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a p t tříd stability. 

Výsledné imisní charakteristiky byly vypočteny odd len  pro všechny třídy 
stability a rychlosti v tru, tedy pro každý typ rozptylových podmínek, které se mohou 
vyskytovat v zájmové oblasti. 

Tab. 3. Celková podoba v trné r žice platné pro zájmové území 

TR* Sm r 

m.s-1 S SSV SV VSV V VVJ JV JJV J JZJ JZ ZZJ Z ZSZ SZ SSZ 
Calm součet  

1,7 5,59 4,89 4,16 4,15 4,15 3,52 2,93 3,51 4,07 3,33 2,57 2,64 2,70 2,45 2,21 3,91 2,68 59,46 

5,0 2,21 1,36 0,48 0,80 1,13 0,97 0,81 1,58 2,36 3,74 5,15 5,09 5,02 3,30 1,58 1,89 0,00 37,47 

11,0 0,71 0,37 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13 0,23 0,32 0,33 0,35 0,53 0,00 3,07 

 8,51 6,62 4,66 4,96 5,28 4,49 3,74 5,09 6,43 7,14 7,85 7,96 8,04 6,08 4,14 6,33 2,68 100,00 

*TR – Třídní rychlost v tru, Calm – podíl výskytu bezv tří 

 

Graf 1. Schéma v trné r žice 
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4. VSTUPNÍ ÚDAJE PRO MODELOVÉ VÝPOČTY 

Vyhodnocení vlivu stavební činnosti na kvalitu ovzduší je provedeno pro 
modelové hodnoty nár stu pr m rných denních koncentrací suspendovaných 
prachových částic PM10 a maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého. 
Jedná se o nejvhodn jší imisní charakteristiky pro popis vlivu stavby na kvalitu 
ovzduší s ohledem na platné imisní limity. 

 

4.1.  Produkce emisí p i demolici 

V období demolice bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní 
prostor staveništ , kde bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu 
stavebních stroj  a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanism  
a při nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečišt ní budou pohyby 
nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje mohou po časov  omezenou 
dobu pom rn  významn  p sobit na své nejbližší okolí. 

Předm tem hodnocení je demolice vybraných stávajících objekt  v areálu 
vozovny Hloub tín. Demolice bude probíhat podle následujícího harmonogramu. 

Tab. 4. Plán bouracích prací 

Hlavní činnost Lh ta provedení 

Vyklizení hal DP 2 m síce 

Demontáž vnitřního vybavení (zařízení) 2 m síce 

Příprava na odstřel 1,5 m síce 

Odstřel 1 den 

Odvoz suti 1,5 m síce 

Demolice ostatní včetn  odvozu suti 3 m síce 

 

V rámci demolice je plánován odstřel hlavní haly. Bude se jednat o jeden 
odstřel, při kterém bude spotřebováno cca 250 kg trhaviny. 

V dalších etapách bude hlavním zdrojem znečišťujících látek nakládání suti 
a demolice dalších objekt  v areálu vozovny. Údaje o strojích použitých při 
předpokládaných stavebních činnostech byly předány zadavatelem. 
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Tab. 5. Seznam strojní techniky nasazené v pr b hu jednotlivých etap 

Etapa Sestava strojní techniky 

Odvoz suti  

- čelní kolový nakladač 
- pásový nakladač 
- kolové rypadlo 

- nákladní vozidla 

Demolice ostatní včetn  
odvozu suti  

- mobilní kompresor se sbíjecím kladivem 

- rypadlo s hydraulickými n žkami 

- kolové rypadlo 

- čelní kolový nakladač 
- pásový nakladač 
- fréza na beton 

- autojeřáb 

- nákladní vozidla 

 

Vliv na kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí staveništ  se v pr b hu 
demolice bude výrazn  m nit. Z hlediska vliv  na ovzduší lze jako nejvýznamn jší 
určit etapu Demolice ostatní včetně odvozu suti, v pr b hu které bude použito nejv tší 
množství t žké strojní techniky a budou provád ny bourací a odklízecí práce. 
Následující tabulka 6 uvádí předpokládanou strojní sestavu pro hodnocenou etapu 
demolice. 

Tab. 6. Strojní sestavy v pr b hu hodnocené etapy 

Použité stroje a za ízení Počet Činnost stroj  na staveništi [hod] 

mobilní kompresor se sbíjecím kladivem 1 4 

rypadlo s hydraulickými n žkami 1 4 

kolové rypadlo 1 8 

čelní kolový nakladač 1 8 

pásový nakladač 1 8 

fréza na beton 1 4 

autojeřáb 1 4 

nákladní vozidla 1 14 

 

V pr b hu stavební činnosti se předpokládá maximální intenzita dopravy ve 
výši cca 45 TNA v jednom sm ru za den. Trasy staveništní dopravy budou vedeny přes 
severní bránu napojením na Kolbenovu ulici, po které budou vozidla dále pokračovat 
k Pražskému okruhu. Alternativn  bude staveništní doprava vedena jižní branou, kde 
se napojí na ulici Na Obrátce a bude dále pokračovat po Pod bradské, Kbelské, 
Kolbenov  a dále k Pražskému okruhu. 
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4.2.  Metodika stanovení produkce emisí 
Stanovení produkce emisí z jednotlivých skupin zdroj  bylo provedeno na 

základ  následujících metodických a výpočetních postup : 
 emise z t žkých nákladních automobil  byly vypočteny pomocí programu MEFA-13 [1], 

který obsahuje emisní faktory publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byla zohledn na obm na 
vozového parku dle matic implementovaných v MEFA-13, tj. předpokládá se, že 
provozovatel bude obm ňovat vozidla obdobn  jako jiní účastníci provozu. 

 pro emise z volnob hu při stání automobil  (nakládka suroviny, nakládka při expedici) 
byla použita data z emisních m ření provedených VŠCHT Praha v rámci projektu [11] 

 pro emise ze stavebních stroj  byly použity hodnoty emisních limit  pro mimosilniční 
dieselové motory (stage II) podle emisních standard  pro mimosilniční stroje (Directive 

2004/26/EC), které byly schváleny v dubnu 2004 Evropskou komisí [2]. Při velkém 
množství strojní techniky na stavb  nebudou všechny stroje pracovat současn , u každého 
zařízení bylo uvažováno nasazení po 50 % pracovní doby při 75 % podílu maximálního 
výkonu. 

 produkce emisí částic PM10 ze zvířeného prachu při stavebních operacích, při nakládce 
a vykládce materiálu a při pojezdech vozidel v prostoru staveništ  byla určena dle 
metodiky MŽP ČR: Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze 
stavební činnosti a stanovení opatření ke snížení vliv  stavební činnosti na imisní zatížení 
částicemi PM10 [13]. 

 emise z vlastního odstřelu byly vypočteny na základ  odborného odhadu, kdy byl 
uvažován m rný objem zplodin ve výši 900 dm3/kg trhaviny; dle údaj  z literatury 
pak bylo počítáno s obsahem částic PM10 ve výši 600 mg/m3 plynu a s obsahem NOx ve 
výši 0,02 % hm. 

4.3.  Výpočet emisí 

Na základ  výše uvedených vstupních dat byly vypočteny emise z prostoru 
staveništ  a ze staveništní dopravy na navazujících komunikacích v pr b hu demolice. 
Následující tabulka uvádí produkci emisí v pr b hu posuzované etapy demolice.  

Tab. 7. Emise z hodnocené etapy stavebních prací (kg.den-1) 

Zdroj znečišt ní – staveništ  Částice PM10
* Oxidy dusíku 

Stavební stroje 1,21 8,60 

Prašnost z pohybu po staveništi a prašnost z nakládání se sutí 13,67 0,00 

Staveništ  celkem 14,88 8,60 

Doprava po trasách staveništní dopravy (emise na 1 km) 0,45 0,33 

*) včetn  sekundární prašnosti 

Z tabulky je patrné, že nejv tší objem emisí suspendovaných částic frakce PM10 
pochází z pojezdu nákladních vozidel po nezpevn né ploše staveništ  a z nakládání se sutí, 
v případ  oxid  dusíku naopak z provozu stavebních stroj . Při odstřelu vznikne 
při procesu odpalu trhaviny pouze minimální množství emisí, 0,07 kg suspendovaných 
prachových částic frakce PM10 a 0,05 kg oxid  dusíku. 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r

. 
o
.

 

VÝSTAVBA VOZOVNY HLOUB TÍN 

DEMOLICE VYBRANÝCH OBJEKT  V AREÁLU 

VYHODNOCENÍ VLIVU STAVEBNÍCH PRACÍ NA KVALITU OVZDUŠÍ 

 

13 

5. METODIKA VÝPOČTU 

5.1.  Charakteristika modelu 
Pro výpočet byl použit model ATEM [3], který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb. 

uveden jako jedna z referenčních metod pro imisní modelování. Jedná se o gaussovský 
disperzní model rozptylu znečišt ní, který imisní situaci hodnotí na základ  
podrobných klimatologických a meteorologických údaj  [5, 6]. Model je založen 
na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní přím si v atmosféře. 

Model umožňuje: 

 výpočet znečišt ní ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého 
počtu bodových, liniových a plošných zdroj  znečišt ní ovzduší 

 výpočet charakteristik znečišt ní v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních 
bod  tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického 
informačního systému (GIS) a podány v mapové form  

 výpočet znečišt ní v relativn  komplikovaném terénu 

 výpočet na základ  v tšího počtu v trných r žic, přičemž každá z nich je 
charakteristická pro určitou část modelové oblasti a popisuje v trné pom ry v této 
oblasti. 

Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu 
dusnatého na oxid dusičitý. Pro výpočet koncentrace NO2 se vychází z výpočtu 
koncentrace NOx, avšak ve vstupních datech musí být zadán emisní pom r NO2/NOx 
a tento pom r je nutno znát pro každý jednotlivý zdroj. Na základ  vzdálenosti zdroje 
a referenčního bodu a rychlosti proud ní v úrovni ústí zdroje je nejprve určen čas, 
který je nutný k překonání dané vzdálenosti. Následn  je vypočten imisní pom r 
NO2/NOx, který závisí na této časové hodnot , výchozím pom ru NO2/NOx a limitním 
pom ru NO2/NOx dle meteorologických podmínek. 

Model umožňuje komplexn  hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. 
Výsledky modelových výpočt  poskytují následující imisní hodnoty: 

1. Pr m rné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek  

2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty  

3. Dobu p ekročení imisních limit  pro jednotlivé znečišťující přím si 

4. Podíly jednotlivých skupin zdroj  

5. P ísp vky k celkové koncentraci z jednotlivých sm r  proud ní 

6. Sm ry proud ní, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací  
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5.2.  Imisní limity 

Výsledky modelových výpočt  jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limit m, 
které určují přípustnou úroveň znečišt ní ovzduší. V modelovém hodnocení jsou 
posouzeny imisní přísp vky k denním koncentracím suspendovaných prachových 
částic frakce PM10 a přísp vky k maximálním hodinovým koncentracím NO2. 

 Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny Přílohou č. 1 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochran  ovzduší. V případ  krátkodobých (hodinových či 
denních) koncentrací je vedle výše limitu stanoven i tolerovaný počet překročení 
limitní hodnoty v pr b hu kalendářního roku. 

Tab. 8. Limitní hodnoty pro ochranu zdraví 

Látka Časový interval Imisní limit 
Maximální tolerovaný 

počet p ekročení za rok 

1 rok 40 g.m-3 – 
Oxid dusičitý 

1 hod 200 g.m-3 18 

1 rok 40 g.m-3 – 
Suspendované částice PM10 

1 den 50 µg.m-3 35 
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6. IMISNÍ VYHODNOCENÍ DEMOLICE 

Vyhodnocení vliv  stavební činnosti na kvalitu ovzduší bylo provedeno 
na základ  emisní bilance pro hodnocenou etapu. 

Výpočty byly provedeny pro 27 referenčních bod  umíst ných v okolí místa 
demolice, a to jak u staveništ , tak podél příjezdových a odjezdových tras 
v posuzované lokalit . Modelové výpočty reprezentují vliv stavebních prací na kvalitu 
ovzduší v dob  pr m rného suchého dne, přičemž je uvažováno současné zapojení 
všech stavebních stroj  na daném stanovišti. 

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v tabulce 9. Vypočtené hodnoty představují 
přísp vky k denním koncentracím suspendovaných prachových částic frakce PM10 
a přísp vky k maximálním hodinovým koncentracím NO2 ze stavebních prací. 

Tab. 9. Imisní p ísp vky v pr b hu demolice ostatní včetn  odvozu suti (g.m-3) 

IHd PM10 IHk NO2 

Bod přístavby haly 
vozovny 

objekty 
v severní části 

areálu 

objekty ve 
východní a jižní 
části areálu 

přístavby haly 
vozovny 

objekty 
v severní části 

areálu 

objekty ve 
východní a jižní 
části areálu 

1 5,1 2,9 11,5 47,7 72,1 58,2 

2 4,8 2,5 8,1 46,9 69,1 40,9 

3 4,7 2,3 11,3 47,6 65,4 51,6 

4 4,9 2,2 10,4 47,8 67,2 55,0 

5 4,4 2,1 9,0 47,0 61,6 46,4 

6 4,4 2,0 9,3 46,3 61,6 46,9 

7 4,0 1,9 9,1 44,9 54,0 48,4 

8 4,0 1,8 9,2 44,9 55,6 49,6 

9 3,5 1,7 9,7 42,8 55,0 49,5 

10 3,2 1,5 11,0 41,1 46,7 48,1 

11 2,9 1,5 9,7 39,3 49,8 47,3 

12 2,8 1,4 9,5 38,8 48,6 47,4 

13 2,3 1,3 8,0 35,8 41,5 48,6 

14 2,1 1,1 6,1 34,2 41,7 55,8 

15 2,0 1,1 5,6 33,5 41,7 57,9 

17 2,1 1,1 4,1 33,0 38,5 68,6 

16 2,0 1,1 4,2 32,6 40,4 70,5 

18 2,2 1,1 3,6 33,0 39,3 61,3 

19 2,2 1,1 3,4 33,4 41,4 58,6 

20 2,1 1,1 2,9 32,9 37,3 49,5 

21 2,1 1,1 2,6 33,3 37,8 45,6 

22 2,0 1,1 2,4 32,2 41,6 42,7 

23 2,0 1,0 2,2 33,0 39,9 39,9 

24 3,6 1,9 1,5 40,9 58,5 32,6 

25 3,5 2,2 1,4 42,0 62,0 30,8 

26 2,9 2,3 1,1 39,5 59,6 24,6 

27 2,1 2,1 0,9 37,2 59,7 24,3 
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6.1.  Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace 

Z výsledk  modelových výpočt  je patrné, že nejvyšší přísp vky maximálních 
hodinových koncentrací v pr b hu demoličních prací na vybraných stanovištích byly 
vypočteny v okolí staveništ  do 72,1 µg.m-3. Se vzr stající vzdáleností od vozovny 
přísp vky rychle klesají. Podél odjezdových a příjezdových tras ve v tší vzdálenosti od 
staveništ  nepřekročí desetiny µg.m-3. 

Hodnota imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je 

stanovena na 200 µg.m-3. Z charakteru stavebních prací vyplývá, že jejich přísp vky 
nelze přímo sčítat s modelovými hodnotami maximálních hodinových koncentrací 
NO2. To jsou hodnoty, které se vyskytují v daném míst  za nejmén  příznivých 
emisních a rozptylových podmínek a jsou dosahovány jednou za n kolik let. Maxima 
emisí ze stavební činnosti se v naprosté v tšin  případ  míjejí s maximy emisí 
z ostatních zdroj . Lze tedy d vodn  předpokládat, že k překročení imisních 
přísp vk , hranice 200 µg.m-3, bude docházet velmi výjimečn . Legislativa toleruje 
překročení imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2 v 18 případech za rok, je 
tedy možné prohlásit, že k překračování imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2 
vlivem demolice nedojde. Bude však vhodné dodržovat doporučená opatření. 

 

6.2.  Suspendované částice PM10 

Nejvyšší přísp vky k denním koncentracím v pr b hu demoličních prací na 
vymezených stanovištích byly vypočteny v nejbližším okolí vozovny, a to do 11,5 
µg.m-3. Se vzr stající vzdáleností ve sm ru od staveništ  přísp vky rychle klesají. 
Podél odjezdových a příjezdových tras staveništní dopravy nepřekročí desetiny µg.m-3. 

Imisní limit pro 24hodinové koncentrace PM10 je stanoven na 50 g.m-3, 
tolerováno je 35 překročení za rok. Na základ  p tiletých pr m r  koncentrací 
znečišťujících látek lze konstatovat, že tento limit není ve výchozím stavu překročen. 
V pr b hu stavebních prací m že dojít k navýšení 24hodinových koncentrací 
o jednotky µg.m-3. Aby imisní přísp vky nepřekročily stanovenou mez a pro obecné 
snížení negativních dopad  na kvalitu ovzduší v pr b hu stavebních prací je nutno 
dodržovat opatření pro redukci prašnosti. Výčet doprovodných opatření je uveden níže. 
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7. OPAT ENÍ PRO OMEZENÍ VLIV  STAVEBNÍCH PRACÍ 
NA KVALITU OVZDUŠÍ 

Opatření pro omezení vliv  stavební činnosti na kvalitu ovzduší a na obyvatele 
žijící v okolí plánované stavby uvádí Metodika pro stanovení produkce emisí 
znečišťujících látek ze stavební činnosti a stanovení opatření ke snížení vliv  stavební 
činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 [13]. 

Výčet hlavních opatření je uveden níže: 

 v pr b hu celé výstavby provád t d sledné čišt ní a v případ  potřeby oplach aut před 
výjezdem na komunikace (nebo instalace čistícího systému, např. vibrační rohože, vodní 
lázn  s tlakovým čišt ním nebo kombinace omytí a přejezd  přes retardéry), pravideln  
čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveništ  (okamžit  po 
znečišt ní). V dob  déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skráp ní staveništ , čišt ní 
staveništních ploch a komunikací provád t zásadn  za mokra. 

 minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevn né ploše staveništ , případn  nejvíce 
pojížd né úseky na staveništi zpevnit, omezit rychlost vozidel na staveništi na 20 km.h-1. 

 preferovat napájení elektřinou nebo používání baterií před využíváním generátor  na 
naftový nebo benzinový pohon. 

 kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav 
hrazení, pov trnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením 
jednotlivých etap stavebních prací. 

 v dob  nepříznivých rozptylových podmínek zamezit soub hu stavebních mechanism  
s vysokým výkonem, redukovat volnob hy nákladních automobil  a dalších stroj  mimo 
silniční techniky na minimum. 

 na obvodovém hrazení stavby případn  na objektu zařízení staveništ  uvést typ, rozsah 
a doby trvání stavebních prací – krom  opatření ke snížení emisí je d ležitá 
i informovanost obyvatel v lokalit , na které bude výstavba po dobu trvání bezprostředn  
p sobit. 

 zamezit šíření prachových částic do okolí clonami po obvodu staveništ  v místech, kde 
netvoří přirozenou bariéru stávající objekty a ploty po obvodu areálu. 
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Při demolici lze očekávat zvýšenou prašnost při demolici povrch , stávajících 
objekt  i při odstřelu haly vozovny. Je nutné dodržovat opatření pro redukci prašnosti 
z demolic, které uvádí Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze 
stavební činnosti a stanovení opatření ke snížení vliv  stavební činnosti na imisní 
zatížení částicemi PM10 [13]. Pln ní uvedených doporučení bude minimalizovat 
imisní přísp vky v pr b hu demolice na minimum: 

 neprovád t nejvíce prašné demoliční práce (rozrušování či stržení obvodových konstrukcí 
staveb) v dob  silného proud ní v tru sm rem k zástavb , která by mohla být prašností 
negativn  ovlivn na. 

 izolovat nakládání s odpady (sutí) od okolního prostředí, stejn  tak pomocí fólií či tkanin 
zamezit případnému úniku prašnosti do okolního prostředí. 

 pro manipulaci se sutí a sypkými odpady při demolicích používat uzavřené shozy. Uzavírat 
kontejnery na suť, pokud nejsou práv  využívány. 

 pokud je to možné, provést nejprve demolici vnitřních konstrukcí a ponechat obvodové zdi 
a okna, které budou sloužit jako ochrana proti úniku prachových částic do okolí. 

 při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit (či umístit do kontejner ) přednostn  
jemnou suť a suché materiály, až pozd ji hrubší části a vlhký materiál. Odvážený materiál 
by nem l být hutn n. 

 při rozrušování konstrukcí (demolice, řezání, broušení, atd. …) a používat skráp ní nebo 
odsávání, tlakovou vodu nasazovat účeln  – pro cílené skráp ní prašných operací. 

 tlakovou vodu nasazovat účeln  – pro cílené skráp ní prašných operací. 

 používat tryskové rozprašování vody. Je to vysoce univerzální metoda, při které je použit 
kompresor, který vhání do trysky vzduch s konstantním tlakem 2 bary a vodu 
s prom nlivým tlakem mezi 0,5 až 1,5 baru tak, aby se vytvořila jemná vodní mlha. Tato 
metoda brání enormnímu zvlhčení materiálu a přitom dosahuje významného omezení 
prašnosti. 

 při broušení a řezání vozovek, chodník , panel  apod. preferovat pilu s diamantovými 
řezným kotoučem a vodním čerpadlem 
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Z Á V R  

Cílem předložené studie je posoudit vliv stavebních prací v pr b hu demolice 
vybraných stávajících objekt  v areálu vozovny Hloub tín na kvalitu ovzduší. Jedná se 
o areál na území MČ Praha 9 – Hloub tín v blízkosti Kbelské ulice. 

Ve výchozím stavu není třeba očekávat překračování imisních limit  u žádné ze 
sledovaných imisních charakteristik. Z podklad  modelového hodnocení pro Prahu 
a podklad  ČHMÚ vyplývá, že ve stávajícím stavu lze v zájmovém území očekávat 
překročení imisního limitu pro pr m rné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, ke 
kterému se pouze přihlíží. Tento stav je však charakteristický na naprosté v tšin  
území Prahy. 

Vlivem demolice byly vypočteny u zástavby následující imisní přísp vky: 

 maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – do 72,1 µg.m-3 

 pr m rné denní koncentrace částic PM10 – do 11,5 µg.m-3 

 

Nejvyšší přísp vky k denním pr m rným koncentracím PM10 byly vypočteny do 
11,5 µg.m-3. V pr b hu stavebních prací m že dojít k navýšení 24hodinových 
koncentrací o jednotky µg.m-3. Aby imisní přísp vky nepřekročily stanovenou 
mez a pro obecné snížení negativních dopad  na kvalitu ovzduší v pr b hu stavebních 
prací, je nutno dodržovat opatření pro redukci prašnosti. 

V případ  oxidu dusičitého lze d vodn  předpokládat, že k překročení hranice 
200 µg.m-3 bude docházet velmi výjimečn . Legislativa toleruje překročení imisního 
limitu pro hodinové koncentrace NO2 v 18 případech za rok, je tedy možné prohlásit, 
že k překračování imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2 vlivem výstavby 
nedojde. Bude však vhodné dodržovat doporučená opatření. 
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Ú V O D  

Akustická studie pro územní ízení hodnotí vliv výstavby a provozu vozovny 
Hloub tín. Jedná se o areál na území MČ Praha 9 – Hloub tín v blízkosti Kbelské 
ulice.  

Je hodnocen provoz v areálu rekonstruované vozovny, a to: 
- provoz tramvají, 
- provoz osobních a nákladních vozidel, 
- provoz stacionárních zdrojů hluku. 
 
Modelové výpočty byly provedeny pomocí programu Hluk+, verze 11.51 Profi. 

Podkladové údaje o navrhované stavb  a dopravní intenzity pro hodnocené liniové 
zdroje byly p edány zadavatelem.  

Dále je v akustické studii hodnocena rekonstrukce areálu. Situace stavby byla 
p evzata z projektové dokumentace, seznam strojní techniky použité v průb hu 
stavebních prací byl p edán zadavatelem.  

Akustické p ísp vky u jednotlivých domů jsou vypočteny v referenčních bodech 
a prezentovány tabulkovou formou. 

Podkladem pro stanovení hlučnosti z pojezdu tramvají v areálu vozovny bylo 
kalibrační m ení hluku. 
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1. M ENÍ HLUKU V LOKALIT  A KALIBRACE VÝPOČTU 

Pro ov ení skutečné hlučnosti z pojezdu tramvají v areálu stávající vozovny 
bylo v rámci zpracované studie provedeno m ení hluku v terénu (p íloha 1). M ení 
hluku v lokalit  bylo provedeno na t ech stanovištích a prob hlo dne 11. kv tna v roce 
2017. Stanovišt  byla umíst na v prostoru vozovny u tramvajových tras, a to jak 
u hlavní odjezdové/p íjezdové trasy areálu, tak u vlastních p ipojovacích tras do haly. 
Všechna stanovišt  se nacházejí 7,5 m od tramvajové trati, hlukom r byl umíst n 1,2 m 
nad terénem. M icí stanovišt  ukazuje schéma 1.  

Hlavním zdrojem hluku na stanovištích byl hluk z provozu na tramvajové cest . 
P i m ení byly zaznamenány akustické p ísp vky z jednotlivých průjezdů 
tramvajových vozů. Účelem m ení byla kalibrace modelových výpočtů. 

Schéma 1. Umíst ní m icích stanovišť 
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Počet hodnocených hlukových událostí a hodnoty vypočteného energetického 
prům ru nam ených hodnot hlukové expozice SEL uvádí tabulka 1. 

Tab. 1. Charakteristika a výsledky m ení 

Zdroj hluku Počet pr jezd  
Ekvivalentní hodnota SEL p epočtená  

na vzdálenost 7,5 m od osy koleje 

Tramvaj T3: 1 vůz 1 78,8 ± 1,8 dB 

Tramvaj T3: 2 vozy 5 81,8 ± 1,8 dB 

Tramvaj KT8D5.RN2P 12 79,7 ± 1,8 dB 

 

Do modelového výpočtu byly zadány parametry na horní hranici zjišt ných 
hodnot, tj. SEL ve vzdálenosti 7,5 m od osy koleje o hodnot  81,8 dB. Posouzení je tak 
na stran  bezpečnosti. 
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2. METODIKA VÝPOČTU 

Modelování hlukové zát že bylo provedeno pomocí programu Hluk+, verze 
11.51. Profi. Program umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prost edí, 
způsobeného dopravními a stacionárními zdroji akustického zatížení. Zahrnuje 
aktualizovanou metodiku pro výpočet hluku z dopravy publikovanou MŽP ČR v roce 
2005 a metodický materiál „Výpočet hluku z automobilové dopravy – Manuál 2011“ 
autorizovaný SD ČR. Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování 
hluku ve venkovním prost edí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České 
republiky ze dne 21. února 1996 č. j. HEM/510-3272-13.2.9695. 

Na základ  grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované 
komunikaci a dopravním proudu tento model umožňuje: 
 výpočet hlukové zát že v jednotlivých vybraných bodech, 
 výpočet polohy charakteristických izofon LAeq, 
 vyhodnocení plošného rozložení hlukové zát že v zadaných pásmech LAeq. 

Výpočet izofon a jejich zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sít  
bodů. Pro každý bod je proveden samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony se 
pak zjišťuje pro jednotlivé trojúhelníky pomocí logaritmické interpolace. Navzájem 
odpovídající si body se stejnou hodnotou LAeq jsou spojeny propojeny úsečkami – 
izofonami.  

Model zohledňuje digitální model terénu území, podélný profil hodnocených 
komunikací včetn  zá ezů, násypů, estakád a jejich vliv na ší ení zvukových vln. 

Vzhledem k účelu a v tší srozumitelnosti studie je v textu používáno slovo hluk 
místo v cn  správného výrazu akustický tlak, rovn ž se v textu automaticky rozumí, že 
hodnota hluku (akustického tlaku) je uvažována s váhovým filtrem A. Výpočty byly 
provedeny pro denní i noční dobu. Podíl denní a noční dopravy byl p evzat z podkladů 
DP hl. m sta Prahy. Nejistota výpočtu je uvád na v hodnot  ± 2 dB. 

V modelových výpočtech byly uvažovány standardní odrazy od fasád objektů, 
korekce pro odraz byla uvažována ve výši 3 dB. Za účelem porovnání hodnot 
s hygienickým limitem je však hodnocen pouze dopadající hluk, tj. bez odrazu 
od p ilehlé fasády, a to v souladu s normou ČSN ISO 1996-2 a Metodickým návodem 
pro hodnocení hluku v chrán ném venkovním prostoru staveb č.j. 62545/2010-OVZ-
32.3-1-11.2010 MZdr ze dne 1. 11. 2010. 

Model Hluk+ umožňuje zvolit p t různých sítí hustoty výpočtových bodů. 
Pro tento projekt byla ve všech p ípadech volena nejvyšší hustota („superjemný 
výpočet“ – 20 000 bodů na jedno zobrazení). Povrch terénu byl uvažován jako 
odrazivý. 
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3. NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÉ HODNOTY VENKOVNÍHO HLUKU 

Základní požadavky na ochranu obyvatel p ed hlukem jsou stanoveny v Zákon  
č. 258/2000 Sb., O ochran  ve ejného zdraví, v § 30. Tento zákon mj. ukládá 
vlastníkům, resp. správcům pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž 
provozem vzniká hluk (zdroje hluku), povinnost zajistit technickými, organizačními 
a dalšími opat eními, aby hluk nep ekračoval hygienické limity upravené provád cím 
právním p edpisem pro chrán ný venkovní prostor, chrán né vnit ní prostory staveb 
a chrán né venkovní prostory staveb a aby bylo zabrán no nadlimitnímu p enosu 
vibrací na fyzické osoby v chrán ném vnit ním prostoru stavby. 

 Chrán ným venkovním prostorem se rozumí nezastav né pozemky, které jsou 
užívány k rekreaci, lázeňské léčebn  rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních 
a zem d lských pozemků. 

 Chrán ným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m p ed 
částí jejich obvodového plášt , významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do 
chrán ného vnit ního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro p edškolní 
a školní výchovu a vzd lávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčn  
obdobných staveb. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, 
stanoví provád cí právní p edpis. 

 Chrán ným vnit ním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách 
za ízení pro výchovu a vzd lávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčn  
obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle 
v ty první zahrnuje i užívání pozemku na základ  vlastnického, nájemního nebo 
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, 
nájmem nebo podnájmem bytu v nich.  

 

Hlukové limity pro venkovní hluk stanovuje na ízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací ve zn ní pozd jších 
p edpisů. Limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním prost edí se 
stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 50 dB a n které z korekcí uvedených 
v tabulce 2 (korekce se nesčítají). Pro noční dobu se pro chrán ný venkovní prostor 
staveb p ičítá další korekce −10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních 
dráhách, kde se použije korekce −5 dB.  
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Tab. 2. Stanovení hlukových limit  dle Na ízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Korekce [dB] 
Zp sob využití území 

1) 2) 3) 4) 

Chrán né venkovní prostory ostatních staveb a chrán né ostatní 
venkovní prostory 

0 +5 +10 +20 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména 
roz aďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících 
vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu p ede dnem 1. listopadu 2011, se p ičítá pro noční dobu další korekce 
+5 dB. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. t ídy, místních komunikacích III. t ídy a účelových komunikacích 
ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. t ídy a místních komunikacích I. a II. t ídy v území, kde hluk 
z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se 
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zát že. 

 

Hygienické limity pro posuzovaný zám r byly uvažovány v následující výši. 

Tab. 3. Limity hlukové zát že pro chrán ný venkovní prostor staveb 

Hygienický limit pro chrán ný venkovní prostor staveb 
LAeq, 6-22 

[dB] 
LAeq, 22-6 

[dB] 

Hluk z provozu stacionárních zdrojů (pojezd nákladních a osobních vozidel v areálu, 
pojezd po kolejích do haly) 

50 40 

Hluk z dopravy na dráhách v ochranné pásmu (pojezd po kolejích objízdné trasy vozovny, 
kterou tramvaje zajížd jí do vozovny dle jízdních ádů) 60 50 

Hluk z dopravy na dráhách mimo ochranné pásmo (pojezd po kolejích objízdné trasy 
vozovny, kterou tramvaje zajížd jí do vozovny dle jízdních ádů) 55 45 

 

Ochranné pásmo dráhy je z ízeno dle zákona 266/1994 Sb., §8 odst. (1) f) 
v tomto zn ní: „U dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje 
nebo krajního trolejového drátu“. Jeho vymezení uvádí schéma 4. 
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Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti byl stanoven podle Na ízení 
vlády č. 272/2011 Sb. ve zn ní pozd jších p edpisů podle plánovaného časového 
vymezení stavebních prací. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T o hodnot  50 dB p ičte další korekce 
v závislosti na délce provozní doby staveništ . Pro uvažovanou pracovní dobu 
v intervalu od 7 do 21 hodin platí korekce +15 dB. V rámci p edkládané studie byl tak 
pro všechny stavební práce uvažován limit pro hluk ve venkovním chrán ném prostoru 
obytných objektů v okolí stavby i pro hluk z navazující staveništní dopravy ve výši 
LAeq = 65 dB pro dobu 700 až 2100. 
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4. VÝPOČTOVÉ BODY 

Vyhodnocení ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech 
bylo provedeno v chrán ném venkovním prostoru staveb. Dle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochran  ve ejného zdraví, se chrán ným venkovním prostorem staveb rozumí prostor 
do vzdálenosti 2 m p ed částí jejich obvodového plášt , významný z hlediska pronikání 
hluku zvenčí do chrán ného vnit ního prostoru bytových domů, rodinných domů, 
staveb pro p edškolní a školní výchovu a vzd lávání, staveb pro zdravotní a sociální 
účely, jakož i funkčn  obdobných staveb. 

Ve studii jsou vyhodnoceny akustické dopady u staveb, které by mohly být 
výstavbou a provozem navrhovaného zám ru významn ji zasaženy. Výpočet v bodech 
byl proveden na hranici chrán ného venkovního prostoru staveb (tj. 2 m od fasády 
hodnocených objektů) ve výšce prvního a posledního nadzemního podlaží. Výpočtové 
body byly vždy p i azeny na hlukem z provozu zám ru nejvíce zatíženou fasádu. 
Výčet hodnocených objektů ukazuje tabulka 4 a schéma 4. 

Tab. 4. Seznam výpočtových bod  
Body Chrán ný prvek Počet NP Objekt Umíst ní 

1 byt 2 rodinný dům Kbelská 882/42 
2 byt 2 rodinný dům Zelenečská 882/1a 
3 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 608/40 
4 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 607/38 
5 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 584/36 
6 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 246/34 
7 byt 2 rodinný dům Kbelská 245/32 
8 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 250/30 
9 byt 2 objekt k bydlení Sadská 244/1 

10 byt 2 rodinný dům Sadská 219/2 
11 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 218/24 
12 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 217/22 
13 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 216/20 
14 byt 2 objekt k bydlení Mochovská 194/2 
15 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 193/16 
16 byt 4 objekt k bydlení Kbelská 622/11 
17 byt 4 objekt k bydlení Kbelská 622/11 
18 byt 4 objekt k bydlení Konzumní 621/5 
19 byt 4 objekt k bydlení Konzumní 621/5 
20 byt 4 bytový dům Konzumní 620/3 
21 byt 4 bytový dům Konzumní 620/3 
22 byt 4 bytový dům Na Obrátce 619/10 
23 byt 4 bytový dům Na Obrátce 619/10 

24 – 27 byt - návrh 6 bytový dům Finská čtvrť Suomi – etapa Espoo 
28 – 29 byt - návrh 6 bytový dům Finská čtvrť Suomi – etapa Oulu 
30 – 37 byt 2 objekt k bydlení Kbelská 102/21 
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Objekt v areálu vozovny o adrese Kbelská 102/21 je zkolaudován jako bytový 
dům. Byty jsou ve druhém podlaží. V prvním podlaží jsou kancelá e vozovny. Zám r 
uvažuje s p estavbou bytů ve druhém podlaží pro pot eby vozovny na kancelá e 
a šatny. Za tohoto p edpokladu nebude objekt využíván k bydlení. Ve studii byla však 
vyhodnocena horší situace, tj. stav, kdy bude objekt nadále k bydlení využíván. 

Schéma 2. P dorys druhého nadzemního podlaží objektu o adrese Kbelská 102/21 
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Západn  od vozovny probíhá výstavba finské čtvrti Suomi Hloub tín, plán 
výstavby ukazuje schéma 3. Ve studii jsou hodnoceny akustické dopady na celou 
okrajovou zástavbu nové čtvrti v blízkosti zám ru (část ESPOO a OULU).  

Schéma 3. Navrhovaná čtvrť Suomi Hloub tín 
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Schéma 4. Umíst ní výpočtových bod  
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5. VSTUPNÍ ÚDAJE 

P edkládaný zám r p edstavuje rekonstrukci Vozovny Hloub tín. Součástí 
rekonstrukce je demolice a výstavba nových hal, realizace nových pojízdných 
zpevn ných ploch a nové tramvajové cesty v areálu. Rozsah rekonstrukce ukazuje 
následující schéma. 

Schéma 5. Rozsah zám ru po navrhované rekonstrukci 
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5.1. Doprava generovaná navrhovaným zám rem 

V prostoru zám ru se p edpokládá pojezd silniční a tramvajové dopravy. 
Rozsah silniční dopravy generované vozovnou v roce zprovozn ní zám ru (rok 2022) 
ukazuje následující tabulka. Pohyb nákladních vozidel je uvažován v severní části 
areálu s p íjezdem p es horní vrátnici. Pohyb osobních vozidel a parkování pro n  je 
poté navrhováno po celé vozovn , osobní automobily budou vjížd t do vozovny 
a vyjížd t z vozovny jak p es horní, tak spodní vrátnici. V horní části vozovny byl 
uvažován živičný povrch, ve spodní části poté dlažba. 

Tab. 5.  Objem silniční dopravy generovaný navrhovaným zám rem – výhled po 
dokončení stavby 

Ukazatel  Čas 
Osobní  

doprava 
– z areálu 

Osobní  
doprava 

– do areálu 

Nákladní  
doprava 

– z areálu 

Nákladní  
doprava 

– do areálu 

Horní vrátnice 

Denní doba – rok 2022 06:00 – 22:00 112 91 41 39 
Nejhorších 8 hodin – rok 2022 06:00 – 14:00 43 53 35 31 

Noční doba – rok 2022 22:00 – 06:00 14 35 6 8 
Nejhorší hodina – rok 2022 05:00 – 06:00 4 29 3 3 

Spodní vrátnice 
Denní doba – rok 2022 06:00 – 22:00 48 45 11 11 

Nejhorších 8 hodin – rok 2022 06:00 – 14:00 42 35 4 4 
Noční doba – rok 2022 22:00 – 06:00 11 14 1 1 

Nejhorší hodina – rok 2022 05:00 – 06:00 5 9 0 0 

Rozsah tramvajové dopravy pro výhledový stav je patrný z následující tabulky. 
Kvalita tramvajového svršku a hlučnost z pojezdu na tramvajové cest  byla zadána na 
úrovni stávajícího stavu (podkladem pro stanovení hlučnosti bylo kalibrační m ení 
v lokalit ). Technicky musí kvalita nových tramvajových tras odpovídat minimáln  
stávajícímu provedení kolejišt  v areálu vozovny. 

Tab. 6.  Objem tramvajové dopravy generovaný navrhovaným zám rem – výhled po 
dokončení stavby 

P íjezd p es halu DO (objezdem) Počet spoj  (vlak )* 

Denní doba – rok 2022 06:00 – 22:00 42 

Nejhorších 8 hodin – rok 2022 06:00 – 14:00 33 

Noční doba – rok 2022 22:00 – 06:00 22 

Nejhorší hodina – rok 2022 00:00 – 01:00 10 

P íjezd p ímo do haly Počet spoj  (vlak )* 

Denní doba – rok 2022 06:00 – 22:00 17 

Nejhorších 8 hodin – rok 2022 06:00 – 14:00 0 

Noční doba – rok 2022 22:00 – 06:00 18 

Nejhorší hodina – rok 2022 00:00 – 01:00 10 
* ekv. 2xT3 nebo KT8, T15 Kapacita vozovny: 78 souprav 
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5.2. Stacionární zdroje hluku 

Na vn jším obvodovém plášti navrhovaných objektů a v areálu vozovny budou 
osazeny následující zdroje hlukové zát že. Jedná se o dv  chladicí jednotky, osm 
jednotek vzduchotechniky a p t tepelných čerpadel.  

Akustické parametry za ízení (hladina akustického výkonu) a jejich umíst ní 
v areálu ukazuje následující tabulka a schéma 6. Provoz jednotek byl uvažován 
nep etržitý a na plný výkon v denní i noční dobu. 

Tab. 7. Stacionární zdroje hluku osazené v areálu 

Objekt Jednotka LwA Počet Umíst ní 

707 Jednotka VZT 75 dB 1 st echa 

Chladicí jednotka 80 dB 1 st echa 
709 

Jednotka VZT 75 dB 1 st echa 

Jednotka VZT 75 dB 1 st echa 
708 

Tepelné čerpadlo 60 dB 1 terén 

702 Jednotka VZT 79 dB 1 st echa 

703 Jednotka VZT 75 a 79 dB 2 st echa 

701 Tepelné čerpadlo 75 dB 3 terén 

705 Jednotka VZT 75 dB 1 st echa 

Tepelné čerpadlo 60 dB 1 terén 

Chladicí jednotka 75 dB 1 st echa 704 

Jednotka VZT 75 dB 1 st echa 
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Schéma 6. Rozmíst ní zdroj  hluku osazených v areálu vozovny 
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6. VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPOČT  

 

6.1. Hluk z provozu zám ru na drahách 

V akustické studii je posuzován hluk v areálu vozovny. Pojezd tramvají po 
objízdné trase vozovny p edstavuje hluk z provozu na dráze s limitem 60 dB v denní 
a 50 dB v noční dobu v ochranném pásmu dráhy a limitem 55 dB v denní dobu a 45 dB 
v noční dobu mimo ochranné pásmo dráhy. Hladiny akustického tlaku z tramvajové 
dopravy v areálu zám ru lze ve výpočtových bodech v okolí vozovny u stávající 
i navrhované zástavby očekávat do 36,3 dB v denní dobu a do 36,4 dB v noční dobu. 
Tyto nejvyšší hodnoty byly vypočteny u plánované obytné zástavby západn  od 
vozovny (čtvrť Suomi Hloub tín), u stávajících objektů v okolí vozovny nep ekročí 
akustické p ísp vky 34,4 dB v denní dobu a 34,5 dB v noční dobu, a to u zástavby 
jižn  od vozovny. Hygienické limity v území budou s velkou rezervou spln ny. 

P i stávajícím využití objektu ve vozovn  (objekt k bydlení o adrese Kbelská 
102/2) by byl hygienický limit v denní i noční dobu spln n.  

 

6.2. Hluk z provozu stacionárních zdroj  zám ru 

Ve studii je posuzován hluk z provozu stacionárních zdrojů navrhovaného 
zám ru. Pro stacionární zdroje hluku platí hygienický limit o hodnot  50 dB v denní 
a 40 dB v noční dobu. Ve studii byl zohledn n nep erušovaný denní i noční provoz, 
p estože ve skutečnosti budou zdroje hluku v provozu po kratší dobu; výsledky studie 
jsou výrazn  na stran  bezpečnosti. Jedná se o zdroje hluku osazené v areálu vozovny 
(vzduchotechnika, chladiče, tepelná čerpadla). 

 P i provozu stacionárních zdrojů lze zaznamenat nejvyšší akustické p ísp vky 
na fasádách nejbližších objektů k bydlení v okolí vozovny do 35,0 dB v denní i noční 
dobu. P i plném provozu všech zdrojů bude hygienický limit o hodnot  50 dB ve dne 
a 40 dB v noci s rezervou spln n.  

U objektu k bydlení ve vozovn  (objekt o adrese Kbelská 102/2) by byl v bod  
33 hygienický limit v noční dobu p ekročen. Nejvyšší hodnota by dosahovala 41,4 dB. 
Pro zajišt ní limitu by muselo být aplikováno technické opat ení ve form  nuceného 
odv trání zasažených obytných prostor. Tím by legislativn  zanikl chrán ný venkovní 
prostor staveb a hygienický limit ve vnit ních prostorách by byl zajišt n. 
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6.3. Hluk z dopravy zám ru na neve ejných komunikacích a stacionárních 
zdroj   

Hluk z provozu na neve ejných komunikacích p edstavuje hluk z pojezdů 
automobilů v rámci celého areálu (osobní a nákladní doprava) a hluk z pojezdu 
tramvajové dopravy na kolejích do haly. V denní dob  je pro výpočet podle požadavků 
legislativy uvažována intenzita dopravy v 8 nejhlučn jších po sob  jdoucích hodinách. 
U silniční dopravy byly použity podklady dle tabulky 5, u tramvajové dopravy je ve 
výpočtu v tomto časovém úseku zohledn n pohyb všech tramvajových vozů (17 vlaků 
– viz tabulka 6), hodnocení je tak výrazn  na stran  bezpečnosti. V noční dobu byl 
uvažován počet pojezdů dle podkladů zadavatele (op t tabulky 5 a 6).  

V posuzovaných bodech u stávající zástavby mimo vozovnu lze z provozu na 
neve ejných komunikacích očekávat nejvyšší akustické p ísp vky do 37,0 dB v denní 
a do 38,9 dB v noční dobu. Hygienický limit o hodnot  50 dB v denní a 40 dB v noční 
dobu bude ve všech bodech spln n.  

Limit pro hluk z provozu na neve ejných komunikacích a ze stacionárních 
zdrojů je na hranici chrán ného venkovního prostoru obytných budov stanoven v denní 
dobu o hodnot  50 dB a 40 dB v noční dobu (viz kap. 3). V denní dobu lze p ísp vky 
z provozu na neve ejných komunikacích a p i provozu navrhovaných stacionárních 
zdrojů očekávat u nejbližší zástavby mimo vozovnu do 39,2 dB, hygienický limit tak 
bude ve všech bodech s velkou rezervou spln n. V noční dobu nejvyšší p ísp vky 
nep ekročí 39,5 dB, hygienický limit bude op t u okolní zástavby spln n. Ve studii 
jsou posuzovány akustické p ísp vky jak u stávající zástavby vn  vozovny (body 1 
až 23), tak i navrhované zástavby (body 24 až 29). Akustické vyhodnocení 
v zájmovém území v referenčních bodech je uvedeno v tabulce 8. 

P i stávajícím využití objektu ve vozovn  (objekt k bydlení o adrese Kbelská 
102/2) by byl v bodech  30, 31, 35 až 37 hygienický limit pro hluk z provozu na 
neve ejných komunikacích v noční dobu p ekročen. Stejn  tak by byl p ekročen 
v bodech 30 až 33 a 35 až 37 hygienický limit v noční dobu pro hluk z provozu na 
neve ejných komunikacích a stacionárních zdrojů. Pro zajišt ní limitu by muselo být 
op t aplikováno technické opat ení ve form  nuceného odv trání zasažených obytných 
prostor. Tím by legislativn  zanikl chrán ný venkovní prostor staveb a hygienický 
limit ve vnit ních prostorách by byl zajišt n. 
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Tab. 8. Hluková zát ž vyvolaná provozem zám ru – dopadající hluk [dB] 

 LAeq [dB] – denní doba LAeq [dB] – noční doba 

Sloupec 1 2 3 
4 =  

2 + 3 
5 6 7 

8 =  
6 + 7 

Bod 
Výška 

[m] 
Dráha 

Neve ejné  
kom. 

Stac. 
zdroje 

Celkem Dráha 
Neve ejné  

kom. 
Stac. 

zdroje 
Celkem 

1 2 27,2 33,9 33,4 36,7 27,4 34,9 33,4 37,2 

1 5 31,0 37,0 35,0 39,2 31,2 36,5 35,0 38,8 

2 2 25,0 29,9 31,6 33,9 25,1 32,8 31,6 35,3 

2 5 29,0 31,8 33,4 35,7 29,1 33,6 33,4 36,5 

3 2 24,4 30,1 30,7 33,5 24,5 33,0 30,7 35,0 

3 5 29,3 34,2 34,7 37,4 29,4 37,8 34,7 39,5 

4 2 24,0 29,0 28,8 31,9 24,1 32,3 28,8 33,9 

4 5 29,4 33,8 34,5 37,1 29,5 37,8 34,5 39,5 

5 2 23,4 27,7 30,0 32,0 23,5 31,2 30,0 33,6 

5 5 27,8 31,8 32,5 35,2 27,9 35,9 32,5 37,5 

6 2 23,7 27,4 29,1 31,4 23,8 30,9 29,1 33,1 

6 5 27,4 32,0 34,0 36,1 27,5 36,0 34,0 38,2 

7 2 23,0 26,8 29,4 31,3 23,2 29,9 29,4 32,7 

7 5 25,2 30,9 33,2 35,2 25,4 34,4 33,2 36,8 

8 2 23,0 26,8 30,8 32,3 23,1 29,8 30,8 33,3 

8 5 24,8 30,7 33,2 35,2 25,0 34,0 33,2 36,6 

9 2 25,5 27,5 32,6 33,8 25,6 30,3 32,6 34,6 

9 5 29,5 31,1 33,6 35,6 29,7 33,8 33,6 36,7 

10 2 26,6 27,3 29,4 31,5 26,8 30,5 29,4 33,0 

10 5 32,8 32,7 32,5 35,6 33,0 36,5 32,5 38,0 

11 2 26,7 27,2 29,5 31,5 26,8 30,6 29,5 33,1 

11 5 31,3 31,5 33,1 35,4 31,5 35,4 33,1 37,4 

12 2 26,9 27,8 28,7 31,3 27,0 30,9 28,7 32,9 

12 5 33,2 34,8 30,8 36,3 33,4 37,4 30,8 38,2 

13 2 27,6 28,1 26,8 30,5 27,7 31,4 26,8 32,7 

13 5 34,1 33,7 30,3 35,3 34,3 37,4 30,3 38,2 

14 2 27,8 27,7 23,5 29,1 27,9 31,2 23,5 31,9 

14 5 32,3 31,2 27,6 32,8 32,5 35,6 27,6 36,3 

15 2 26,7 26,8 23,2 28,4 26,9 30,3 23,2 31,1 

15 5 32,0 30,8 27,2 32,3 32,2 35,2 27,2 35,8 

16 2 24,1 20,7 21,5 24,2 24,3 20,7 21,5 24,1 

16 11 28,5 23,6 26,9 28,5 28,6 22,8 26,9 28,3 

17 2 29,6 29,0 23,2 30,0 29,8 32,8 23,2 33,2 

17 11 33,3 31,8 29,4 33,7 33,5 36,3 29,4 37,1 

18 2 29,2 28,7 23,3 29,8 29,4 32,5 23,3 33,0 

18 11 33,5 31,8 30,3 34,2 33,7 36,5 30,3 37,5 

19 2 30,0 29,3 22,0 30,1 30,2 33,1 22,0 33,4 

19 11 33,9 32,1 28,9 33,8 34,1 36,8 28,9 37,4 

20 2 30,3 29,8 25,0 31,0 30,5 33,5 25,0 34,0 
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 LAeq [dB] – denní doba LAeq [dB] – noční doba 

Sloupec 1 2 3 
4 =  

2 + 3 
5 6 7 

8 =  
6 + 7 

Bod 
Výška 

[m] 
Dráha 

Neve ejné  
kom. 

Stac. 
zdroje 

Celkem Dráha 
Neve ejné  

kom. 
Stac. 

zdroje 
Celkem 

20 11 34,2 32,6 29,3 34,3 34,3 37,0 29,3 37,6 

21 2 30,2 29,5 24,9 30,8 30,4 33,3 24,9 33,9 

21 11 34,3 32,7 28,8 34,2 34,5 37,0 28,8 37,6 

22 2 30,4 29,8 25,9 31,3 30,6 33,4 25,9 34,1 

22 11 34,4 32,9 29,4 34,5 34,5 37,0 29,4 37,7 

23 2 28,4 28,7 19,0 29,1 28,6 32,6 19,0 32,8 

23 11 31,8 31,6 26,6 32,8 32,0 35,8 26,6 36,3 

24 2 34,1 35,8 30,9 37,0 34,3 35,6 30,9 36,9 

24 17 35,9 36,1 31,8 37,5 36,1 37,3 31,8 38,4 

25 2 33,5 35,0 29,3 36,1 33,6 33,4 29,3 34,8 

25 17 35,1 36,3 31,3 37,5 35,2 35,3 31,3 36,8 

26 2 30,9 33,1 28,6 34,4 31,0 30,6 28,6 32,7 

26 17 33,7 36,6 28,7 37,3 33,8 33,5 28,7 34,8 

27 2 28,5 31,9 25,7 32,8 28,6 28,9 25,7 30,6 

27 17 32,1 35,8 27,8 36,5 32,3 31,8 27,8 33,3 

28 2 30,9 31,1 26,8 32,5 31,0 32,6 26,8 33,6 

28 17 36,3 36,1 32,2 37,5 36,4 38,5 32,2 39,4 

29 2 31,3 32,5 25,9 33,4 31,5 34,1 25,9 34,8 

29 17 35,8 35,7 30,9 36,9 36,0 38,9 30,9 39,5 

30*) 5 49,2 40,6 35,7 41,8 49,4 44,9 35,7 45,4 

31*) 5 42,5 35,8 36,0 38,9 42,6 42,0 36,0 43,0 

32*) 5 38,5 33,7 37,5 39,0 38,6 39,9 37,5 41,9 

33*) 5 26,6 24,9 41,4 41,5 26,8 28,2 41,4 41,6 

34*) 5 25,8 33,7 34,4 37,1 26,0 32,3 34,4 36,5 

35*) 5 41,4 40,2 35,8 41,5 41,6 42,0 35,8 42,9 

36*) 5 42,8 40,7 32,7 41,3 43,0 42,8 32,7 43,2 

37*) 5 45,5 41,6 34,2 42,3 45,6 44,5 34,2 44,9 
2,3,4,6,7,8) Tučn  jsou zvýrazn ny hodnoty nad hranicí hygienického limitu z provozu na neve ejných komunikacích a ze 
stacionárních zdrojů o hodnot  50 dB ve dne a 40 dB v noci. 
1 a 5) Hygienický limit 60/50 dB pro hluk z provozu na dráze v ochranném pásmu nebude p ekročen, stejn  tak bude spln n 
hygienický limit 55/45 dB mimo ochranné pásmo dráhy. 
*) Body v ochranném pásmu dráhy 
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7. HLUK Z VÝSTAVBY 

Cílem vyhodnocení je charakterizovat možné ovlivn ní okolní zástavby hlukem 
ze stavební činnosti. Výstavba vozovny se skládá z n kolika etap.  

Pro hluk ze stavební činnosti je rozhodující počet stavebních strojů s vysokým 
akustickým výkonem, které p i práci na staveništi tvo í rozhodující složku hlukové 
zát že pro okolní prost edí. Mezi stroje s vysokým akustickým výkonem pat í zejména 
t žká stavební technika, nap . dozery či rypadla. T žká technika a stavební stroje 
s vyšším akustickým výkonem budou použity zejména v průb hu výkopových prací, 
ale i v ostatních etapách stavebních prací.  

Na počátku bude v prostoru staveništ  probíhat p íprava území, zemní práce a 
částečné demolice. Následovat bude výstavba objektů a dalších ploch v rámci areálu 
vozovny. Výčet dílčích činností a p edpokládanou dobu nasazení strojní techniky 
uvádí tabulka 9. Údaje o strojích použitých p i p edpokládaných stavebních činnostech 
byly p edány zadavatelem.  

Tab. 9. Seznam strojní techniky nasazené v pr b hu jednotlivých činností 

Etapa Popis 
P edpokládané 
intenzity  

1. 
ETAPA 
8 m síc  

nové energocentrum areálu + nová m nírna  
(výstavba nové budovy 701) 

10 aut/den 

2. 
ETAPA 
22 
m síc  

demolice a výstavba nové haly odstavů včetn  údržby tramvají  
(demolice, budova 701 – dopln ní část FV, vytáp ní, elektro, výstavba nové 
haly 702, úpravy v hale myčky a soustruhu 703, úpravy budovy 704, výstavba 
budovy 705) 

45 aut/den 

3. 
ETAPA 
4 m síce 

úpravy ploch pod vedením VVN 20 aut/den 

4. 
ETAPA 
16 
m síc  

výstavba ostatních provozů v areálu vozovny  
(výstavba budov 707, 708, 709, úprava horní vrátnice 706) 

15 aut/den 

 

Pro práce v úrovni terénu se uvažuje pracovní doba v pracovní dny od 7:00 do 
21:00 hod a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 19:00 hod. 

Staveništní doprava bude vedena severní branou (90 % intenzit) p es Kolbenovu 
a Chlumeckou na Pražský okruh. P es jižní bránu bude projížd t pouze 10 % intenzit, 
které budou pokračovat p es Pod bradskou, Kbelskou a op t Chlumeckou 
k Pražskému okruhu. K betonárn  bude trasa vedena p es Kolbenovu, Sokolovskou 
a Rohanské náb eží. 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s
. 
r.
 o

.

 
AKUSTICKÁ STUDIE 

REKONSTRUKCE VOZOVNY HLOUB TÍN

 

24 

Akustické parametry stavebních mechanismů (hladina akustického výkonu LwA) 
byly stanoveny podle podkladů výrobce, z archivu zpracovatele nebo jako maximální 
p ípustné hodnoty emisí hluku pro daný typ za ízení dle Na ízení vlády č. 9/2002 Sb. – 
p íloha č. 4 pro období od 3. 1. 2006 (viz tabulka 10). 

Tab. 10. Výpočet akustického výkonu možných použitých za ízení 

Název stroje 
Hladina ak. 
výkonu LwA 

[dB] 
Název stroje 

Hladina ak. 
výkonu LwA

[dB] 

Rypadlo-nakladač CAT 432D 105 Vibrační deska WEBER CR 1 101 

Smykem ízený nakladač – BOBCAT S150 101 Vibrační válec CAT CB-214E 109 

Kompresor – ATLAS-COPCO  
kontejner + vzdušník 

98 
Pásové rypadlo s nůžkami pro 
demolice – LIEBHERR R934C 
Litronic 

104 

Čerpadlo na beton Schwing – SP 750 105 Auto-je áb – AD-20 102 

Pásové rypadlo – LIEBHERR R924 Compact 105 Dozer – LIEBHERR PR724 Litronic 109 

Sbíjecí kladivo 107 CEDIMA ezačka spár 110 

Bauer BG 15 H 105   

Výpočtové body se shodují s body pro hodnocení provozu zám ru. 

 
7.1. Modelované situace a hlavní zdroje hluku 

V akustické studii byly vyhodnoceny všechny stavební práce. P estože 
v průb hu výstavby bude v areálu vznikat zástavba, která bude bránit ší ení hluku do 
okolí, je uvažováno s nasazením strojů na volné ploše. Vzhledem k počtu stavebních 
strojů, délce stavebních prací, ploše staveništ  a charakteru nejbližší chrán né zástavby 
je posuzováno nasazení strojů rovnom rn  v areálu stavby. Celkový součet 
akustických výkonů strojů pracujících na jednom objektu byl rozd len rovnom rn  na 
4 zdroje. 

U všech mechanismů bylo uvažováno, že budou pracovat ¾ uvažované pracovní 
doby na plný výkon. Je vyhodnocen soub h všech navrhovaných mechanismů. 
Uvažované výsledky jsou tak na stran  bezpečnosti, neboť lze p edpokládat, že v rámci 
jedné etapy budou stroje pracovat na plný výkon po kratší časový úsek než ¾ pracovní 
doby a zároveň nebudou vždy všechny v provozu najednou. 

Tab. 11. Hlavní zdroje hluku v pr b hu hodnocených etap 

Použité stroje a za ízení Počet Nasazení stroj  (hod.den-1) Hladina ak. výkonu LwA [dB]
1. ETAPA (nové energocentrum areálu + nová m nírna) 

Rypadlo-nakladač CAT 432D 1 4 105 
Smykem ízený nakladač – BOBCAT S150 2 5 101 
Kompresor – ATLAS-COPCO kontejner + vzdušník 1 2 98 
Čerpadlo na beton Schwing – SP 750 1 3 105 
Auto-je áb – AD-20 1 3 105 
Vibrační deska WEBER CR 1 1 2 101 
Vibrační válec CAT CB-214E 1 2 109 
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Použité stroje a za ízení Počet Nasazení stroj  (hod.den-1) Hladina ak. výkonu LwA [dB]
2. ETAPA (demolice a výstavba nové haly odstav ) 

Kompresor – ATLAS-COPCO kontejner + vzdušník 4 6 98 
Auto-je áb – AD-20 2 8 105 
Smykem ízený nakladač – BOBCAT S150 6 8 101 
Pásové rypadlo s nůžkami pro demolice – 
LIEBHERR R934C Litronic 

2 10 104 

Pásové rypadlo – LIEBHERR R924 Compact 2 10 102 
Dozer – LIEBHERR PR724 Litronic 2 5 109 

2.1. ETAPA (výstavba nové haly odstav ) 
Rypadlo-nakladač CAT 432D 3 6 105 
Smykem ízený nakladač – BOBCAT S150 6 6 101 
Kompresor – ATLAS-COPCO kontejner + vzdušník 2 3 98 
Bauer BG 15 H 1 5 105 
Čerpadlo na beton Schwing – SP 750 2 5 105 
Auto-je áb – AD-20 4 8 105 
Vibrační deska WEBER CR 1 2 6 101 
Vibrační válec CAT CB-214E 2 6 109 

3. ETAPA (úpravy ploch pod vedením VVN) 

Rypadlo-nakladač CAT 432D 2 6 105 
Smykem ízený nakladač – BOBCAT S150 6 6 101 
Kompresor – ATLAS-COPCO kontejner + vzdušník 2 3 98 
Sbíjecí kladivo 2 1 107 
Auto-je áb – AD-20 1 2 105 
Vibrační deska WEBER CR 1 3 6 101 
Vibrační válec CAT CB-214E 3 6 109 
CEDIMA ezačka spár 1 1 110 

4. ETAPA (výstavba ostatních provoz  v areálu vozovny) 
Rypadlo-nakladač CAT 432D 2 4 105 
Smykem ízený nakladač – BOBCAT S150 4 5 101 
Kompresor – ATLAS-COPCO kontejner + vzdušník 1 2 98 
Čerpadlo na beton Schwing – SP 750 2 3 105 
Auto-je áb – AD-20 2 3 105 
Vibrační deska WEBER CR 1 2 2 101 
Vibrační válec CAT CB-214E 2 2 109 

 

Celkové akustické p ísp vky v rámci hodnocených etap ukazuje tabulka 12. 

Tab. 12. Celková hladina akustického výkonu pro jednotlivé posuzované etapy 

Etapa 
Celková hladina  

ak. výkonu LwA [dB]
Etapa 

Celková hladina  
ak. výkonu LwA [dB]

1 – nové energocentrum areálu  
+ nová m nírna 

105,3 
3 – úpravy ploch pod vedením 
VVN 

111,7 

2 – demolice a výstavba nové  
haly odstavů 111,9 

4 – výstavba ostatních provozů  
v areálu vozovny 

108,3 

2.1 – výstavba nové haly odstavů 112,9   
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Schéma 7.  Rozmíst ní náhradních zdroj  hluku v pr b hu posuzovaných etap 
stavebních prací 
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7.2. Výsledky modelových výpočt  – staveništ  

Vyhodnocení akustických dopadů na fasádách nejbližších hodnocených 
chrán ných objektů ukazuje níže uvedená tabulka 13. Byl posouzen provoz stavebních 
mechanismů a pojezd vozidel staveništní dopravy v prostoru stavby. 

Celková hladina akustického výkonu navrhované strojní techniky byla 
rozd lena na 4 zdroje, které byly rozmíst ny rovnom rn  v prostoru p ístupu na 
staveništ . Rozmíst ní náhradních zdrojů hluku ukazuje schéma 7. V průb hu všech 
hodnocených etap byly u nejbližší chrán né zástavby v okolí vozovny vypočteny 
akustické p ísp vky do 60,8 dB. Ve všech bodech výpočtu a všech hodnocených 
etapách bude hygienický limit o hodnot  65 dB spln n. Souhrn výsledků ukazuje 
tabulka 13. 

Tab. 13. Stavební práce – ekvivalentní hladiny dopadajícího hluku v dob  7 – 21 hod [dB] 

Bod 
Výška 

[m] 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 2.1 Etapa 3 Etapy 4 

Staveništní  
doprava – etapa 2 

1 2 49,4 55,6 56,5 55,4 52,1 40,0 

1 5 51,5 57,9 58,9 57,7 54,4 40,1 

2 2 41,8 48,0 49,0 47,8 44,5 32,3 

2 5 47,3 53,8 54,7 53,6 50,2 32,6 

3 2 46,7 53,0 54,0 52,8 49,5 35,8 

3 5 51,5 58,0 59,0 57,8 54,4 36,1 

4 2 44,3 50,5 51,5 50,3 47,0 34,3 

4 5 51,2 57,7 58,7 57,5 54,2 35,4 

5 2 48,4 55,0 56,0 54,8 51,4 31,5 

5 5 52,6 59,2 60,2 59,0 55,6 33,9 

6 2 44,9 51,4 52,3 51,2 47,8 31,8 

6 5 52,9 59,5 60,5 59,3 55,9 34,4 

7 2 43,9 50,3 51,3 50,1 46,8 30,3 

7 5 51,6 58,2 59,2 58,0 54,6 33,4 

8 2 45,0 51,5 52,5 51,3 48,0 30,3 

8 5 51,7 58,2 59,2 58,0 54,6 33,4 

9 2 44,6 51,1 52,1 50,9 47,6 29,8 

9 5 50,8 57,3 58,3 57,2 53,8 32,7 

10 2 41,4 47,8 48,7 47,5 44,2 29,3 

10 5 42,6 48,9 49,8 48,7 45,4 32,2 

11 2 37,8 43,8 44,8 43,6 40,4 29,6 

11 5 41,8 47,9 48,9 47,7 44,5 32,7 

12 2 37,1 43,0 44,0 42,8 39,7 29,6 

12 5 39,6 45,4 46,3 45,2 42,1 32,7 

13 2 40,4 46,4 47,4 46,2 43,0 32,8 

13 5 43,2 49,4 50,4 49,2 45,9 33,7 

14 2 39,1 45,0 46,0 44,8 41,7 31,8 

14 5 44,5 50,9 51,9 50,7 47,4 33,3 

15 2 37,9 43,8 44,7 43,6 40,5 31,0 
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Bod 
Výška 

[m] 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 2.1 Etapa 3 Etapy 4 

Staveništní  
doprava – etapa 2 

15 5 42,9 49,1 50,1 48,9 45,7 33,2 

16 2 39,6 45,7 46,7 45,5 42,3 30,9 

16 11 46,3 52,5 53,5 52,3 49,0 36,7 

17 2 40,9 47,3 48,3 47,1 43,8 28,6 

17 11 48,2 54,8 55,8 54,6 51,2 30,1 

18 2 40,7 47,1 48,1 46,9 43,6 27,0 

18 11 48,6 55,1 56,1 54,9 51,6 29,4 

19 2 40,6 47,1 48,1 46,9 43,5 27,5 

19 11 47,2 53,8 54,7 53,5 50,2 29,0 

20 2 40,4 46,9 47,8 46,7 43,3 26,0 

20 11 49,0 55,6 56,6 55,4 52,0 28,6 

21 2 40,4 46,7 47,7 46,5 43,3 29,9 

21 11 48,1 54,7 55,7 54,5 51,1 30,8 

22 2 40,0 46,5 47,5 46,3 42,9 27,0 

22 11 49,2 55,8 56,8 55,6 52,2 29,2 

23 2 42,5 45,5 46,1 45,3 43,5 41,0 

23 11 47,1 52,8 53,7 52,6 49,5 40,8 

24 2 47,1 53,6 54,6 53,4 50,1 30,8 

24 17 52,3 58,9 59,9 58,7 55,3 32,3 

25 2 46,3 52,8 53,8 52,6 49,2 30,9 

25 17 52,5 59,0 60,0 58,8 55,5 32,9 

26 2 44,0 50,5 51,5 50,3 46,9 29,5 

26 17 51,7 58,2 59,2 58,0 54,7 33,0 

27 2 42,4 48,8 49,8 48,6 45,3 28,2 

27 17 49,8 56,4 57,4 56,2 52,8 32,7 

28 2 43,6 50,1 51,1 49,9 46,5 27,8 

28 17 51,7 58,2 59,2 58,0 54,6 31,6 

29 2 43,7 50,3 51,3 50,1 46,7 26,2 

29 17 49,8 56,4 57,3 56,2 52,8 29,9 

30 5 60,7 67,3 68,3 67,1 63,7 31,6 

31 5 60,7 67,2 68,2 67,0 63,6 35,6 

32 5 60,0 66,6 67,6 66,4 63,0 36,1 

33 5 49,1 55,4 56,4 55,2 51,9 38,3 

34 5 48,8 55,1 56,1 54,9 51,6 38,5 

35 5 40,7 46,4 47,4 46,2 43,2 34,5 

36 5 41,4 47,4 48,4 47,2 44,0 33,7 

37 5 41,9 48,0 49,0 47,8 44,6 33,0 

Tučn  jsou zvýrazn ny hodnoty nad hranicí hygienického limitu 65 dB  

 

Na základ  výsledků modelových výpočtů lze konstatovat, že b hem výstavby 
bude hygienický limit u zástavby v okolí vozovny zajišt n. Základní zásady pro 
snížení akustických dopadů na zástavbu v průb hu stavebních prací uvádí kapitola 7.4. 
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Hodnoty nad hranicí hygienického limitu byly vypočteno v průb hu druhé 
a t etí etapy pouze u bytového domu v areálu vozovny (objekt o adrese Kbelská 
102/2), a to u západní a severní fasády (body 30, 31 a 32). Pro zajišt ní limitu by 
muselo být aplikováno technické opat ení, p edst ny p ed fasádami, p ípadn  by 
muselo být instalováno nucené odv trání vybraných vnit ních prostor. Alternativn  lze 
trvale bydlící občany p est hovat v průb hu výstavby do náhradních prostor. 

 
7.3. Obslužná nákladní doprava v dob  provád ní stavby na ve ejných 
komunikacích 

Pro posuzované etapy stavby je limit pro staveništní dopravu pohybující se 
po ve ejných komunikacích roven LAeq = 65 dB ve venkovním chrán ném prostoru 
budov. P i nejvyšší intenzit  staveništní dopravy, která nastane v průb hu druhé etapy 
výstavby, lze ve vzdálenosti 7,5 m od komunikace zaznamenat akustické p ísp vky do 
51,0 dB. Hlavní část staveništní dopravy (90 %) však bude vedena p es severní bránu 
areálu na Kolbenovu ulici, tedy do prostoru mimo obytnou zástavbu, akustické 
p ísp vky u chrán né zástavby tak byly vypočteny v minimální výši – do 41,0 dB. 
P ekročení hygienického limitu vlivem staveništní dopravy podél odjezdových 
a p íjezdových tras nelze p edpokládat. P i očekávaném zatížení komunikací budou 
zm ny v hlučnosti podél tras staveništní dopravy dosahovat nejvýše desetin decibelu. 

 

7.4. Protihluková opat ení 

Pro omezení vlivů hluku ze stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí 
vozovny jsou navržena následující opat ení: 

 Obyvatelé budou v p edstihu seznámeni s termíny a délkou jednotlivých etap výstavby. Na 
vn jším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci 
občané sd lit své p ipomínky na postupy provád ní stavby (zejména porušování kázn , 
provád ní hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a pozdních večerních 
hodinách apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu 
bez zbytečného prodlení. 

 B hem hlučných operací budou zajišt ny dostatečn  dlouhé p estávky tak, aby obyvatelé 
okolních budov m li možnost v trání obytných místností. 

 Budou používány stroje v dobrém technickém stavu. 

 Zvlášt  hlučné práce (odst el objektu) budou omezeny výhradn  na dobu v pracovních 
dnech mezi 8 – 18 hod a mimo víkendy a svátky. 

 Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umíst ny do krytých p íst ešků. 

 U objektu o adrese Kbelská 102/2 postupovat podle aktuálního využití objektu. Pokud bude 
dům využíván k bydlení, je nutné zvolit vybrané technické nebo organizační opat ení. 
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Z Á V  R  

Akustická studie pro územní ízení hodnotí vliv výstavby a provozu vozovny 
Hloub tín. Jedná se o areál na území MČ Praha 9 – Hloub tín v blízkosti Kbelské 
ulice.  

Je hodnocen provoz v areálu rekonstruované vozovny, a to: 
- provoz tramvají, 
- provoz osobních a nákladních vozidel, 
- provoz stacionárních zdrojů hluku. 

 

V akustické studii je posuzován hluk v areálu vozovny. Pojezd tramvají po 
objízdné trase vozovny p edstavuje hluk z provozu na dráze s limitem 60 dB v denní 
a 50 dB v noční dobu v ochranném pásmu dráhy a limitem 55 dB v denní a 45 dB 
v noční dobu mimo ochranné pásmo. Hladiny akustického tlaku z tramvajové dopravy 
v areálu zám ru lze ve výpočtových bodech v okolí vozovny u stávající i navrhované 
zástavby očekávat do 36,3 dB v denní dobu a do 36,4 dB v noční dobu. Hygienické 
limity budou s velkou rezervou spln ny. 

Ve vyhodnocení byl posouzen dále hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk 
z provozu na neve ejných komunikacích (silniční a tramvajová doprava). Z hodnocení 
vyplývá, že p i plném provozu všech zdrojů hluku bude hygienický limit o hodnot  
50 dB ve dne a 40 dB v noci na hranici chrán ného venkovního prostoru domů vn  
vozovny spln n. 

Ve studii bylo provedeno také vyhodnocení vlivů hluku ze stavební činnosti. Na 
základ  provedených výpočtů lze konstatovat, že hygienický limit bude v průb hu 
stavebních prací u objektů mimo vozovnu zajišt n. Jedná se o p edb žné výsledky, 
neboť zatím není znám dodavatel stavby. V dalších stupních projektové dokumentace 
bude po up esn ní POV akustická studie v p ípad  požadavku stanice Hygienické 
služby aktualizována. 

Záv rem lze na základ  výsledků akustického vyhodnocení konstatovat, 
že zám r v průb hu výstavby a v dob  svého provozu bude plnit požadované 
hygienické limity. U objektu Kbelská 102/2 je poté nutné postupovat podle aktuálního 
využití objektu. Pokud bude objekt i nadále využíván pro bydlení, bude nutné zajistit 
pln ní hygienických limitů jak v průb hu rekonstrukce vozovny, tak po zprovozn ní 
zám ru v dob  standardního provozu vozovny. 
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DENDROLOGICKÉ A ARBORISTICKÉ POSOUZENÍ: VÝTAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!( !(

!( !(

!(
!(

!(
!(

!(!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(!(

!(!(!(!(!( !(!(!( !(!(

!(

!( !(
!( !( !(

!(!(!(

!(

!(!(!(!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(
!(
!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!( !(!(

!(

!(!(

%,

%,
%,

%,

%,!( !(!(
!(

!(

!( !(

!(

!(

!(!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

%,

%,

%,

%, %,
%,

%,

%,
%, %,

%,

%,%,

%,

%,

%,

%,

%,

%, %,

%,

&
& & BSK01

BSK04

B
03

ASK17

A
53

A
48

A
49

A
52

ASS02

ASK19

ASK27ASK28

ASK21
ASK22
ASK15

Porost k ídlatky

BK07BK05BK04

AK14

AK18A
K

13

AK17
AK16

AK15AK01

AK02

AK19 AK20

AK09

A
K

08

A
K

07
A

K
06

A
K

03

A
K

04

A
K

05

AK21

AK11
AK12

A
K

10
A

50

A72
A73

A74

A05

A01

A
57

A
54A
51

A
13

A
36

B14B12

B08
B06

B
04

B
05

B02
BK08

BK06
BK02 B

K
03

B
K

01

A22
A21

A11

A10
A09

A
77

A76

A75

A71

A68

A70
A69

A67

A47
A45

A66

A07

A08
A06

A04
A03

A02

A40
A41
A42

A43

A44

A
46

A
58

A
56

A
55

A65

A
64

A
63

A
62

A
17A
16A
14 A

15

A
12

A59

A
29A
30A
31A
32A
33A
34A
35A
37A
38A
39

A
28

A
27

A
25A
26

A20
A19

A
18

A23

A24

A60
A61

B16

B07

B13B15 B17

B19

B11

B18

B10

B
09

B01

ASK08

A
SK

34
A

SK
32

ASK04

ASK02

ASK09

A
SK

33
A

SK
30

ASK07

ASK10

A
SK

35

ASK01

ASK03

ASK26ASK31

A
SK

05

ASK20

ASK11

ASK16

A
SK

29

A
SK

23

ASK14

A
SK

37

ASK12

ASK25

ASK18

ASK24

ASK06

ASK13

A
SK

36

BSK02

BSK03

0 20 4010
m

Podkladová data: Ortofoto ( ÚZK)
METROPROJEKT Praha a.s., 2017

Ecological Consulting a.s., 2017

Legenda

Porost k ídlatky

& Jednotlivé ke e ke kácení

%, Jednotlivé ke e ponechané

!( Jednotlivé stromy ke kácení

!( Jednotlivé stromy ponechané

Porosty ke  ponechané

Skupiny strom  ponechané

Porosty ke  kácené

Vn j í oplocení

P íloha 10 P ehled d evin ponechávaných a navr ených ke kácení



1 

 

Příloha č. 10 

Dendrologický a arboristický průzkum a sadové úpravy (výtah) 

V lokalitě záměru (v oplocené části areálu a na přilehlých plochách) byl proveden podrobný 

dendrologický a arboristický průzkum a na jeho základě navrženo kácení a ochrana zeleně 

(SO 801) a sadové úpravy (SO 802). 

 

Dendrologický a arboristický průzkum 

Cílem průzkumu byla inventarizace dřevin v lokalitě záměru, posouzení jejich růstového 

a zdravotního stavu a vyhodnocení možného vlivu posuzovaného záměru na stav dřevin. Na 

lokalitě byl zjištěn výskyt celkem 135 jednotlivých dřevin (96 stromů a 29 keřů) a 43 zapojených 

porostů dřevin (2 porosty stromů a 41 keřových porostů) ve smyslu ustanovení § 1, písm. a) 

vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

 

V rámci inventarizace byl každému stromu přidělen jednoznačný kód, pod kterým je veden jak 

v tabulkách, tak i ve výkresech. Poloha každého jednotlivého stromu byla zaměřena. Každému 

stromu byl, mimo jiné, změřen obvod kmene ve výčetní výšce 130 cm. Dále byl každý jedinec 

posouzen dle následující tabulky z hlediska jeho sadovnické hodnoty. 

 

Tabulka 1 Klasifikace dřevin dle sadovnické hodnoty 

 
Sadovnická 
hodnota 

Popis 

1 nejhodnotnější velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus 
a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný 

2 velmi hodnotné 

nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a kompozičním 
potřebám, převládající charakteristické znaky příslušného taxonu, strom 
vitální, zdravý, případné nedostatky významně nesnižují jeho hodnotu, 
výjimečně i strom 3 věkového stádia 

3 průměrné 

průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhověké existence, 
případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný, 
všechny stromy 1 a 2 (3) věkového stadia – plně vitální, zdravé s typickými 
znaky taxonu 

4 podprůměrné 
podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé 
existence, pěstebně neperspektivní jedinec 

5 nevyhovující velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí 
předpoklady i pro krátkodobou existenci 

 

Dále byl každý jedinec posouzen z hlediska jeho zdravotního stavu podle následující tabulky. 

Zdravotní stav vyjadřuje aktuální odchylku (resp. stupeň poškození) od normálu, vztaženou 

k jednotlivým hodnoceným atributům nebo entitě jako celku. Celkové hodnocení zdravotního 
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stavu dřevin vychází z posouzení závažnosti poškození hodnoceného dílčími 

charakteristikami. Tyto dílčí znaky mají kumulativní charakter a celkový zdravotní stav je 

posuzován nejen podle „dílčích poškození“, ale rovněž je zohledňován vliv jejich společného 

výskytu (kumulace poškození). 

 

Tabulka 2 Klasifikace dřevin dle zdravotního stavu 

 Zdravotní stav  Popis 

0 výborný stromy bez poškození, předpoklad dlouhodobé existence 

1 dobrý defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků 

2 zhoršený narušení zásadnějšího charakteru 

3 výrazně zhoršený 
souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah; často snižuje perspektivu 
hodnoceného stromu 

4 silně narušený bez možnosti stabilizace  

5 havarijní aktuální riziko rozpadu 

 

Pro každý strom bylo vypracováno doporučení potřebného zásahu. U dřevin které je nutné 

nahradit zcela je připojena poznámka „kácet“. Z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu 

nebo deformací kmene či koruny, což vede ke snížené provozní bezpečnosti dřeviny, nebo 

z provozních důvodů bylo v rámci arboristického posouzení navrženo ke kácení celkem 21 

jednotlivých dřevin (18 stromů a 3 keře) a 5 zapojených porostů dřevin na ploše celkem 111 

m2. Jedná se o stromy označené v mapovém výstupu a v připojené tabulce kódem A01, A05, 

A13, A36, A50, A51, A54, A57, A72, A73, A74, B02, B04, B05, B06, B08, B12, B14, jednotlivé 

keře označené kódem BK04, BK05, BK07 a dále o porosty keřů označené kódem BSK01, 

BSK02, BSK03 a BSK04. Dále je navrženo též odstranění části porostu (o výměře 8 m2) 

skupiny ASK32 na ploše, kde byl zjištěn výskyt invazivních rostlin křídlatek (Reynoutria sp.). 
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Tabulka 3 Stromy 

Kód 
  

Název 
  

Obvod kmene (vícečetných 
kmenů) [cm] 

Sadovnická 
hodnota 

  

Zdravotní 
stav 

  

Doporučený 
zásah 

  

Poznámka 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A01 
hloh obecný 
(Crataegus laevigata) 

12           nevyhovující výrazně 
zhoršený 

kácet téměř suchý jedinec, uříznutý terminál, obrosty na 
kmeni 

A02 
trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia) 

221 226         průměrné dobrý 
zdravotní řez, 

vazba 
tlakové větvení, suché větve v koruně, vyosené obě 
kosterní větve, pahýly v koruně 

A03 
trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia) 

183           průměrné zhoršený 
zdravotní řez, 

vazba 
velká nezahojená rána po odříznuté kosterní větvi, 
pahýly v koruně, suché větve v koruně 

A04 
trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia) 

116           průměrné dobrý bez zásahu menší suché větve v koruně, mírně esovitý tvar kmene 

A05 
bříza bělokorá (Betula 
pendula) 

66           podprůměrné zhoršený kácet tlakové větvení, hnijící rána po ulomené větvi, 
nezahojené rány po řezech, suché větve v koruně 

A06 
bříza bělokorá (Betula 
pendula) 

64           průměrné dobrý 
bezpečnostní 

řez 
suché větve v koruně, ulomená visící větev koruně, 
nezahojené rány po odlomených větvích 

A07 
trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia) 

95           průměrné výborný bez zásahu tlakové větvení, menší suché větve v koruně 

A08 
trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia) 

112           průměrné dobrý bez zásahu 
tlakové větvení, nezahojené rány po odstraněných 
větvích na kmeni 

A09 
jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

122           průměrné zhoršený bez zásahu 
hnijící rána, zavalující se rány po odstraněných větvích, 
vyrůstá ze svahu, porostlý břečťanem, vyosené těžiště, 
sledovat 

A10 
jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

123           průměrné zhoršený bez zásahu 
hnijící rána, zavalující se rány po odstraněných větvích, 
vyrůstá ze svahu, vyosené těžiště, sledovat 

A11 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

30           průměrné dobrý bez zásahu prosychá 

A12 
bříza bělokorá (Betula 
pendula) 

75           průměrné zhoršený bez zásahu 
hnijící rána, menší nezahojené rány na kmeni, suché 
větve v koruně, pahýly v koruně, sledovat, nechat dožít 

A13 
jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

22 18         podprůměrné dobrý kácet tlakové větvení, zlomená kosterní větev nezahojené 
rány po odstraněných větvích v koruně, roste u vedení 
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Kód 
  

Název 
  

Obvod kmene (vícečetných 
kmenů) [cm] 

Sadovnická 
hodnota 

  

Zdravotní 
stav 

  

Doporučený 
zásah 

  

Poznámka 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A14 
javor jasanolistý (Acer 
negundo) 

72           průměrné zhoršený zdravotní řez 
nezahojené rány po odstraněných větvích, suché větve 
v koruně, mírně vyosené těžiště, sledovat 

A15 
třešeň křovitá (Prunus 
fruticosa 'Globosa') 

11           průměrné dobrý bez zásahu 
mladá výsadba, poškozený obal kmene, menší rána 
u paty kmene 

A16 
bříza bělokorá (Betula 
pendula) 

97           průměrné dobrý bez zásahu 
silně vyosený kmen směrem od budovy, menší rány, 
menší suché kosterní větve 

A17 
bříza bělokorá (Betula 
pendula) 

81           průměrné dobrý bez zásahu 
pahýly v koruně, mírně vyosené těžiště směrem od 
budovy, menší suché větve v koruně 

A18 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

35           průměrné dobrý bez zásahu   

A19 
třešeň ptačí (Prunus 
avium) 

98           průměrné zhoršený bez zásahu 
nezahojené rány na kmeni, menší polámané větve 
v koruně 

A20 
třešeň ptačí (Prunus 
avium) 

81           průměrné dobrý bez zásahu nezahojené rány na kmeni 

A21 
jedle bělokorá (Abies 
alba) 

23           průměrné výborný bez zásahu   

A22 
jedle bělokorá (Abies 
alba) 

48           průměrné výborný bez zásahu ve spodní části vyholená koruna 

A23 
dub letní (Quercus 
robur) 

67           průměrné dobrý bez zásahu   

A24 
trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia) 

62           průměrné dobrý zdravotní řez suché větve v koruně, obrosty na kmeni 

A25 
trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia) 

74           
velmi 

hodnotné 
výborný zdravotní řez 

pahýly v koruně, suché větve v koruně, mírně vyosený 
kmen ve spodní části 

A26 
trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia) 

95           průměrné dobrý zdravotní řez 
menší nezahojené rány  paty kmene, roste v blízkosti 
zdi, menší suché větve v koruně 

A27 
javor jasanolistý (Acer 
negundo) 

87 77         průměrné dobrý zdravotní řez 
tlakové větvení, vyosené kosterní větve, pahýly 
v koruně 
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Kód 
  

Název 
  

Obvod kmene (vícečetných 
kmenů) [cm] 

Sadovnická 
hodnota 

  

Zdravotní 
stav 

  

Doporučený 
zásah 

  

Poznámka 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A28 
topol černý (Populus 
nigra) 

146           průměrné dobrý 
zdravotní řez, 

vazba 
obrosty, tlakové větvení 

A29 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

76           průměrné dobrý bez zásahu porostlý břečťanem 

A30 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

60           průměrné dobrý bez zásahu   

A31 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

50           podprůměrné dobrý bez zásahu řídká koruna 

A32 
třešeň ptačí (Prunus 
avium) 

38 70 75       průměrné dobrý bez zásahu pahýly v koruně, nezahojené rány v koruně 

A33 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

52           průměrné dobrý bez zásahu   

A34 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

48           průměrné dobrý bez zásahu   

A35 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

49           podprůměrné dobrý bez zásahu řídká jednostranná koruna 

A36 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

29           podprůměrné zhoršený kácet řídká jednostranná koruna, nezahojené rány na kmeni, 
nemá místo na růst, okolo kmene drát 

A37 
švestka domácí 
(Prunus domestica) 

55 59         průměrné zhoršený bez zásahu 
rána po odstraněné kosterní větvi, hnízdo v koruně, 
nezahojené rány 

A38 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

99           průměrné dobrý bez zásahu odhalené kořenové náběhy, proschlá koruna 

A39 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

27           průměrné dobrý bez zásahu   

A40 
lípa srdčitá (Tilia 
cordata) 

107           průměrné dobrý 
zdravotní řez, 

odstranění 
výmladků 

pahýly v koruně, menší nezahojené rány, obrosty 
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Kód 
  

Název 
  

Obvod kmene (vícečetných 
kmenů) [cm] 

Sadovnická 
hodnota 

  

Zdravotní 
stav 

  

Doporučený 
zásah 

  

Poznámka 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A41 
lípa srdčitá (Tilia 
cordata) 

120           průměrné zhoršený zdravotní řez hnijící rána na kmeni, sledovat 

A42 
lípa srdčitá (Tilia 
cordata) 

95           průměrné dobrý 
zdravotní řez, 

odstranění 
výmladků 

pahýly v koruně, obrosty 

A43 
bříza bělokorá (Betula 
pendula) 

102           průměrné zhoršený bez zásahu 
nezahojená rána u paty kmene, hnijící rána po 
odlomené větvi, menší suché větve v koruně 

A44 
jedle ojíněná (Abies 
concolor) 

35           
velmi 

hodnotné 
výborný bez zásahu   

A45 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

88           
velmi 

hodnotné 
výborný bez zásahu   

A46 
meruňka obecná 
(Prunus armeniaca) 

30           průměrné výborný bez zásahu   

A47 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

20           průměrné výborný bez zásahu   

A48 
švestka domácí 
(Prunus domestica) 

39           podprůměrné dobrý bez zásahu jednostranná koruna, nezahojené rány v koruně 

A49 
švestka domácí 
(Prunus domestica) 

46           podprůměrné dobrý bez zásahu   

A50 
bříza bělokorá (Betula 
pendula) 

24           podprůměrné zhoršený kácet suchý jedinec, praskliny na kmeni 

A51 
bříza bělokorá (Betula 
pendula) 

53           podprůměrné 
výrazně 
zhoršený 

kácet velká rána po celé délce kmene 

A52 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

84           průměrné dobrý bez zásahu   

A53 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

100           průměrné dobrý bez zásahu 
jednostranná koruna, porostlý břečťanem ve spodní 
části 

A54 
bříza bělokorá (Betula 
pendula) 

85           nevyhovující havarijní kácet téměř suchý jedinec, dřevokazná houba, suchý 
terminál, pahýly v koruně, porostlá břečťanem 
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Kód 
  

Název 
  

Obvod kmene (vícečetných 
kmenů) [cm] 

Sadovnická 
hodnota 

  

Zdravotní 
stav 

  

Doporučený 
zásah 

  

Poznámka 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A55 
švestka domácí 
(Prunus domestica) 

46           průměrné dobrý bez zásahu porostlá břečťanem 

A56 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

123           průměrné dobrý bez zásahu   

A57 
švestka domácí 
(Prunus domestica) 

34           nevyhovující havarijní kácet suchý jedinec, esovitý tvar kmene, nezahojená rána po 
odstraněné kosterní větvi 

A58 
jabloň domácí (Malus x 
domestica) 

32           podprůměrné dobrý bez zásahu 
jednostranná koruna, nezahojená rána po odstraněné 
větvi 

A59 
javor jasanolistý (Acer 
negundo) 

185           průměrné dobrý 

zdravotní řez, 
odstranění 
výmladků, 

vazba 

tlakové větvení, obrosty, nezahojené rány po 
odstraněné větvi 

A60 
ořešák královský 
(Juglans regia) 

45           podprůměrné zhoršený bez zásahu 
roste v blízkost domu, nezahojené rány po řezech - 
hniloba, houba v koruně, koruna zasahuje do fasády 
domu s okny a do střechy 

A61 
pajasan žláznatý 
(Ailanthus altissima) 

48           průměrné dobrý bez zásahu 
vyrůstá od stěny domu, koruna zasahuje do fasády 
a střechy domu 

A62 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

52           průměrné dobrý bez zásahu 
vyvětvená spodní část koruny, nezahojené rány po 
řezech 

A63 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

58           průměrné dobrý bez zásahu 
vyvětvená spodní část koruny, nezahojené rány po 
řezech 

A64 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

90           průměrné dobrý bez zásahu 
vyvětvená spodní část koruny, nezahojené rány po 
řezech, prořídlá koruna z jedné strany 

A65 slivoň (Prunus sp.) 34 26 61 43     podprůměrné zhoršený bez zásahu uřezané kosterní větve, nezahojené rány po řezech 

A66 
lípa srdčitá (Tilia 
cordata) 

51 38 53       průměrné dobrý bez zásahu 
roste v těsném blízkosti přístřešku, koruna roste do jeho 
zastřešení 

A67 
topol černý (Populus 
nigra) 

44 42 52       průměrné dobrý bez zásahu 
roste jako obrost pařezu, vyrůstá z keřové skupiny, 
roste pod nadzemní vedením, menší suché větve 
v koruně 
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Kód 
  

Název 
  

Obvod kmene (vícečetných 
kmenů) [cm] 

Sadovnická 
hodnota 

  

Zdravotní 
stav 

  

Doporučený 
zásah 

  

Poznámka 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A68 
topol černý (Populus 
nigra) 

44 25 24 30 32   průměrné dobrý bez zásahu 
náletová dřevina, vyrůstá z keřové skupiny, roste pod 
nadzemní vedením 

A69 
jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

36 27 35 32     průměrné dobrý bez zásahu 
náletová dřevina, vyrůstá z okraje keřové skupiny, roste 
pod nadzemní vedením 

A70 
ořešák královský 
(Juglans regia) 

39 39         průměrné dobrý bez zásahu 
náletová dřevina, vyrůstá z okraje keřové skupiny, roste 
pod nadzemní vedením 

A71 
slivoň myrobalán 
(Prunus cerasifera) 

42 32 31       průměrné dobrý bez zásahu 
roste jako vícekmen, náletová dřevina, roste pod 
nadzemní vedením, nezahojené rány po odstraněných 
větvích 

A72 
rakytník řešetlákový 
(Hippophae 
rhamnoides) 

33           podprůměrné 
silně 

narušený 
kácet z poloviny suchá koruna, nezahojené rány po 

odstraněných větvích, vyosené těžíště 

A73 
rakytník řešetlákový 
(Hippophae 
rhamnoides) 

49           nevyhovující havarijní  kácet téměř suchý jedinec, nezahojené rány po odstraněných 
větvích, vyosené těžíště 

A74 
rakytník řešetlákový 
(Hippophae 
rhamnoides) 

60           nevyhovující havarijní  kácet suchý jedinec, zlomený terminál 

A75 
slivoň myrobalán 
(Prunus cerasifera) 

37 40 40 45 30   průměrné dobrý  bez zásahu roste jako vícekmen 

A76 
ořešák královský 
(Juglans regia) 

36 47 44       průměrné zhoršený bez zásahu nezahojená hnijící rána na kmeni,  

A77 
slivoň myrobalán 
(Prunus cerasifera) 

43 30 35 32 39   průměrné dobrý bez zásahu 
nezahojené rány po odstraněných větvích, roste do 
chodníku 

B01 
jabloň domácí (Malus x 
domestica) 

30 20         podprůměrné dobrý bez zásahu 
menší zavalující se rány v koruně, provedený řez 
směrem k silnici, nehodnotný jedinec, nálet 

B02 
jabloň domácí (Malus x 
domestica) 

26 20         podprůměrné dobrý kácet silně vyosený, tlakové větvení, nehodnotný jedinec, 
nálet 

B03 
třešeň ptačí (Prunus 
avium) 

36           průměrné dobrý bez zásahu tlakové větvení, zavalená rána u paty kmene 
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Kód 
  

Název 
  

Obvod kmene (vícečetných 
kmenů) [cm] 

Sadovnická 
hodnota 

  

Zdravotní 
stav 

  

Doporučený 
zásah 

  

Poznámka 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

B04 
jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

44 32 32 34     podprůměrné zhoršený kácet 
hnijící rána v úžlabí kmenů, vyrůstá v těsné blízkosti 
oplocení, zasahuje korunou do chodníku, snížená 
provozní bezpečnost, nálet 

B05 
jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

40 22 26 50 43   podprůměrné zhoršený kácet hnijící rána v úžlabí kmenů, vyrůstá v těsné blízkosti 
oplocení, zasahuje korunou do chodníku, nálet 

B06 
slivoň myrobalán 
(Prunus cerasifera) 

51           podprůměrné zhoršený kácet 
nezahojené rány po uřezaných větvích ve spodní části, 
vyrůstá v těsné blízkosti oplocení, zasahuje korunou do 
chodníku, nálet 

B07 
topol osika (Populus 
tremula) 

31           průměrné dobrý bez zásahu vyrůstá v těsné blízkosti oplocení, nálet 

B08 
topol osika (Populus 
tremula) 

37           průměrné zhoršený kácet 
vyrůstá v těsné blízkosti oplocení, nadzvedávající se 
kořeny, zavalující se rána na kmeni, pahýl v koruně, 
nálet 

B09 
topol osika (Populus 
tremula) 

33           průměrné dobrý bez zásahu vyrůstá v těsné blízkosti oplocení, zavalující se rány 

B10 
jabloň domácí (Malus x 
domestica) 

68           průměrné zhoršený bez zásahu 
roste v plotě, kmen v plotě odstraněn - nezavalená 
rána, pahýly v koruně, deformovaná pata kmene, 
sledovat 

B11 
jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

119           průměrné zhoršený zdravotní řez 
boule na kmeni, zarostlé kovové úhelníky v kmeni, 
menší nezahojená rána u paty kmene, sledovat 

B12 
ořešák královský 
(Juglans regia) 

37 30         průměrné výborný kácet vyrůstá ze svahu, nízko zavětvený (keřovitý růst), 
zasahuje korunou do chodníku 

B13 
javor jasanolistý (Acer 
negundo) 

74           podprůměrné zhoršený zdravotní řez 
vyrůstá ze svahu, nezahojená rána na kmeni, pahýly 
v koruně, napadená část koruny, suché větve v koruně, 
sledovat 

B14 
javor jasanolistý (Acer 
negundo) 

50           podprůměrné dobrý kácet vyrůstá ze svahu, roste do koruny stromu č. A13, menší 
nezahojené rány na kmeni i v koruně, vyosené těžiště 

B15 
topol černý (Populus 
nigra) 

137           průměrné dobrý zdravotní řez 
suché větve v koruně, menší nezahojená rána na 
kmeni, vyosené těžiště, tlakové větvení 
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Kód 
  

Název 
  

Obvod kmene (vícečetných 
kmenů) [cm] 

Sadovnická 
hodnota 

  

Zdravotní 
stav 

  

Doporučený 
zásah 

  

Poznámka 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

B16 
javor jasanolistý (Acer 
negundo) 

42           průměrné dobrý bez zásahu 
odhalené kořenové náběhy, malá rána na kmeni, menší 
nezahojené rány v koruně, mírně vyosené těžiště, malá 
rána na kmeni 

B17 
javor jasanolistý (Acer 
negundo) 

68 60         průměrné zhoršený bez zásahu 

nezahojené menší rány u paty kmene i v koruně, suché 
větve v koruně, mírně vyosené těžiště, zarostlý kovový 
úhelník v kmenu - rána - dřevokazný hmyz, mírně 
vyosené těžiště, tlakové větvení, sledovat, nechat na 
dožití 

B18 
trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia) 

46 36 44 36 49 18 průměrné výborný bez zásahu menší suché větve v koruně 

B19 
pajasan žláznatý 
(Ailanthus altissima) 

100           průměrné dobrý bez zásahu boule na kmeni, nezhojená rána v koruně 

ASS01 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 

119 119 119 119 119 119     bez zásahu 
porost dřevin, obvod vypočten z průměrného průměru 
kmene 38 cm 

ASS02 
smrk ztepilý (Picea 
abies) 129 75 170 47 163 107 

    bez zásahu 
porost dřevin, obvod kmene nebyl měřen, nýbrž 
vypočten z průměru 
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Tabulka 4 Keře 

Kód Druhové složení keřového porostu 
Plocha 
[m2] 

Doporučený 
zásah 

AK01 jalovec polehlý (Juniperus horizontalis) 4,0 bez zásahu 

AK02 hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) 1,0 bez zásahu 

AK03 hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) 3,8 bez zásahu 

AK04 slivoň myrobalán (Prunus cerasifera) 9,0 bez zásahu 

AK05 jabloň domácí (Malus x domestica) 2,3 bez zásahu 

AK06 tavolník nipponský (Spiraea nipponica) 4,0 bez zásahu 

AK07 tavolník nipponský (Spiraea nipponica) 4,0 bez zásahu 

AK08 slivoň myrobalán (Prunus cerasifera) 4,0 bez zásahu 

AK09 třešeň ptačí (Prunus avium) 2,3 bez zásahu 

AK10 slivoň (Prunus sp.) 6,0 bez zásahu 

AK11 smrk ztepilý (Picea abies) 2,0 bez zásahu 

AK12 smrk ztepilý (Picea abies) 3,0 bez zásahu 

AK13 smrk ztepilý (Picea abies) 4,0 bez zásahu 

AK14 růže (Rosa sp.) 4,0 bez zásahu 

AK15 zerav západní (Thuja occidentalis) 2,0 bez zásahu 

AK16 šeřík obecný (Syringa vulgaris) 4,0 bez zásahu 

AK17 slivoň (Prunus sp.) 4,0 bez zásahu 

AK18 šeřík obecný (Syringa vulgaris) 4,0 bez zásahu 
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AK19 slivoň myrobalán (Prunus cerasifera) 15,0 bez zásahu 

AK20 slivoň myrobalán (Prunus cerasifera) 12,0 bez zásahu 

AK21 kustovnice cizí (Lycium barbarum) 4,0 bez zásahu 

BK01 růže šípková (Rosa canina) 4,5 bez zásahu 

BK02 růže šípková (Rosa canina) 12,0 bez zásahu 

BK03 růže šípková (Rosa canina) 3,0 bez zásahu 

BK04 bez černý (Sambucus nigra) 15,0 kácet 

BK05 bez černý (Sambucus nigra) 12,0 kácet 

BK06 růže šípková (Rosa canina) 5,0 bez zásahu 

BK07 růže šípková (Rosa canina) 2,0 kácet 

BK08 růže šípková (Rosa canina) 3,5 bez zásahu 

ASK01 hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) 63,1 bez zásahu 

ASK02 ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), svída krvavá (Cornus sanguinea), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 166,6 bez zásahu 

ASK03 kustovnice cizí (Lycium barbarum) 18,4 bez zásahu 

ASK04 ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) 167,5 bez zásahu 

ASK05 jalovec polehlý (Juniperus horizontalis) 16,5 bez zásahu 

ASK06 jabloň domácí (Malus x domestica) 6,0 bez zásahu 

ASK07 jalovec polehlý (Juniperus horizontalis) 69,8 bez zásahu 

ASK08 
skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri), jalovec poléhavý (Juniperus horizontalis), zimolez lesklý (Lonicera nitida), 
mikrobiota křižmovstřícná (Microbiota decussata) 299,5 bez zásahu 
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ASK09 
skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri), dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii), zimolez leský (Lonicera nitida), slivoň 
(Prunus sp.), hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea), růže šípková (Rosa canina) 133,5 bez zásahu 

ASK10 skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri), jalovec poléhavý (Juniperus horizontalis) 53,1 bez zásahu 

ASK11 meruzalka alpská (Ribes alpinum), jalovec obecný (Juniperus communis), jalovec poléhavý (Juniperus horizontalis) 12,5 bez zásahu 

ASK12 skalník vodorovný (Cotoneaster horizontalis), šeřík obecný (Syringa vulgaris) 6,8 bez zásahu 

ASK13 meruzalka alpská (Ribes alpinum) 3,0 bez zásahu 

ASK14 meruzalka alpská (Ribes alpinum), šeřík obecný (Syringa vulgaris) 8,4 bez zásahu 

ASK15 modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies) 6,3 bez zásahu 

ASK16 zerav západní (Thuja occidentalis), jalovec poléhavý (Juniperus horizontalis) 10,8 bez zásahu 

ASK17 slivoň (Prunus sp.) 4,0 bez zásahu 

ASK18 
ibišek syrský (Hibiscus syriacus), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), jalovec (Juniperus sp.), smrk ztepilý (Picea 
abies) 5,0 bez zásahu 

ASK19 ibišek syrský (Hibiscus syriacus), růže (Rosa sp.) 2,0 bez zásahu 

ASK20 jedle bělokorá (Abies alba), ibišek syrský (Hibiscus syriacus) 13,5 bez zásahu 

ASK21 angrešt (Ribes uva-crispa), ostružina křovitá (Rubus fruticosus) 2,0 bez zásahu 

ASK22 rybíz (Ribes), réva vinná (Vitis vinifera) 2,0 bez zásahu 

ASK23 
zimostráz obecný (Buxus sempervirens), vřesovec (Erica sp.),  
jalovec obecný (Juniperus communis) 10,0 bez zásahu 

ASK24 cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), zerav západní (Thuja occidentalis) 4,0 bez zásahu 

ASK25 cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), zerav západní (Thuja occidentalis) 5,0 bez zásahu 

ASK26 zerav západní (Thuja occidentalis) 12,0 bez zásahu 

ASK27 zerav západní (Thuja occidentalis), jedle bělokorá (Abies alba) 4,0 bez zásahu 
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ASK28 smrk ztepilý (Picea abies) 2,0 bez zásahu 

ASK29 meruzalka alpská (Ribes alpinum), růže šípková (Rosa canina) 10,7 bez zásahu 

ASK30 
jabloň (Malus sp.), topol černý (Populus nigra), meruzalka alpská (Ribes alpinum),  
růže šípková (Rosa canina), maliník (Rubus idaeus) 82,5 bez zásahu 

ASK31 
loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia), slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), meruzalka alpská (Ribes alpinum), růže 
šípková (Rosa canina) 17,8 bez zásahu 

ASK32 

svída krvavá (Cornus sanguinea), rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides), kustovnice cizí (Lycium barbarum), jabloň 
(Malus sp.), loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia), topol černý (Populus nigra), slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), 
křídlatka (Reynoutria sp.), meruzalka alpská (Ribes alpinum), růže šípková (Rosa canina), ostružina křovitá (Rubus fruticosus), 
maliník (Rubus idaeus), bez černý (Sambucus nigra) 

217,5 
odstranit 
křídlatku na 
ploše 8 m2 

ASK33 

javor klen (Acer pseudoplatanus), svída krvavá (Cornus sanguinea), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), rakytník řešetlákový 
(Hippophae rhamnoides), loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia), slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), dub letní 
(Quercus robur), růže šípková (Rosa canina), ostružina křovitá (Rubus fruticosus), maliník (Rubus idaeus), bez černý 
(Sambucus nigra) 

127,2 bez zásahu 

ASK34 
zlatice prostřední (Forsythia x intermedia), loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia), růže šípková (Rosa canina), bez 
černý (Sambucus nigra) 267,0 bez zásahu 

ASK35 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus 
nigra) 38,0 bez zásahu 

ASK36 kustovnice cizí (Lycium barbarum) 4,0 bez zásahu 

ASK37 kustovnice cizí (Lycium barbarum) 8,0 bez zásahu 

BSK01 topol osika (Populus tremula), růže šípková (Rosa canina) 9,0 kácet 

BSK02 
kdoulovec (Chaenomeles sp.), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), topol osika (Populus tremula), růže šípková (Rosa 
canina), růže svraskalá (Rosa rugosa) 53,9 kácet 

BSK03 
svída krvavá (Cornus sanguinea), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ořešák královský (Juglans regia), slivoň mirobalán 
(Prunus cerasifera), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), růže šípková (Rosa canina) 20,7 kácet 

BSK04 
javor jasanolistý (Acer negundo), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), svída krvavá (Cornus sanguinea), trnovník akát 
(Robinia pseudoacacia) 19,7 kácet 
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OPRÁVNĚNÍ K POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ÍLOHA 12 

PLNÁ MOC PRO METROPROJEKT PRAHA a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ÍLOHA 13 

PLNÁ MOC PRO ING. ČÍŽKOVOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ÍLOHA 14 

SITUACE AREÁLU – PROVOZNĚ-TECHNOLOGICKÉ EŠENÍ – STÁVAJÍCÍ STAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ÍLOHA 15 

SITUACE AREÁLU – PROVOZNĚ-TECHNOLOGICKÉ EŠENÍ – NOVÝ STAV 
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P ÍLOHA 16 

VIZUALIZACE NOVÉHO EŠENÍ – POHLED OD SEVEROZÁPADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ÍLOHA 17 

VIZUALIZACE NOVÉHO EŠENÍ – POHLED OD JIHOZÁPADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ÍLOHA 1Ř 

KOORDINAČNÍ SITUACE – II., III., IV. ETAPA 
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