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Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení 

Výroková část: 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších změn (dále také jen „zákon“), po provedeném 
zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto: 

Záměr „Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy“ nemůže mít významný 
vliv na životní prostředí a tedy nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
podle zákona. 

Identifikační údaje: 
 
1. Název záměru 

Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy 

2. Oznamovatel: 

Botanická zahrada hlavního města Prahy, Trojská 800/196, 171 00 Praha 4, IČO: 00064572 

mailto:posta@praha.eu
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3. Oznámení: 

zpracovatel: Ing. Pavel Beran, Ph.D. – Rustical B; datum zpracování: listopad 2019 

4. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: 

Záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to jako záměr ve vztahu k  bodu 118 
(Tématické areály na ploše od stanoveného limitu 2 ha; krematoria) kategorie II přílohy č. 1 
k zákonu. 

5. Kapacita (rozsah) záměru: 

Navrhované kapacity záměru jsou následující 
- celková zastavěná plocha    11 960 m2  
- vnější rozměry stavby     137,3 x 109 m 
- výška stavby      11,4 m  
- užitná plocha      5 180,65 m2 
- zpevněné plochy (parkovací stání) a komunikace  9 029,2 m2 

 
Navržený počet parkovacích stání: 

- parkovací stání pro osobní automobily   222 + 6  
- parkovací stání pro motocykly    6  
- parkovací stání pro autobus    4 
- kryté garážové parkovací stání    2 

 
Nemovitý majetek poskytnutý Botanické zahradě hl. m. Prahy k hospodaření: 

- celková plocha všech pozemků    378 956 m2 
- celková zastavěná plocha všech budov   9 410 m2 (2,48% z cel. plochy) 
- zastavěná plocha nově navrhované stavby  11 960 m2 (3,15% z cel. plochy) 

 
Navrhované vnitřní kapacity stavby 

- Knihovna      20 000 svazků  
- Kavárna       30 míst 
- Restaurace      150 míst 
- Kuchyně       500 jídel/den  

+300 jídel/den pro expedici 
- Přednáškový sál      80 míst 
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6. Umístění: 

kraj: hlavní město Praha 
obec: hlavní město Praha 
městská část: Praha 8, Praha-Troja 
katastrální území: Troja 

Záměr má být umístěn na pozemcích parc. č. 1213/1, 1214/1, 1214/2, 1214/3, 1214/4, 1214/5, 
1216, 1217, 1668/1, 1304/1 v k. ú. Troja v severní části areálu Botanické zahrady hlavního 
města Prahy (dále jen BZP).  
 
Navrhovaný objekt je umístěn na pozemcích, které se mírně svažují od přístupové komunikace 
z ul. K Pazderkám směrem k jihu a při návrhu je této svažitosti pozemku využíváno. Na 
pozemku se nenachází žádné velké stávající stavby, pouze menší stavba o výměře 19 m² sloužící 
jako pokladna, která bude odstraněna a nahrazena novým objektem.  
 
7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměr je navržen jako stavba trvalá.  
 
Záměrem je realizace hlavního vstupu do areálu BZP. Účel stavby bude administrativní, kulturní 
a společenský s prodejní částí a na ní navazující infrastrukturou včetně parkoviště. Součástí 
objektu bude i velký subtropický skleník a oranžérie sloužící k přezimování rostlin v zimním 
období a k výstavním účelům v letním období. 
 
Kumulace a interakce vlivů stavby na životní prostředí lze dle Oznámení uvažovat u záměrů 
Obchodní dům Kaufland, Lanovka Podbaba – Bohnice, Užitkový vodovod BZP a Tramvajová 
trať Kobylisy – Bohnice.  
 
Kumulativní vlivy Obchodního domu Kaufland Troja spočívají především v dopravních 
příspěvcích do dotčené komunikační sítě, potenciálně ovlivnitelnými složkami životního 
prostředí je hlukové klima a ovzduší.  
 
Vzhledem k dostupným informacím ohledně možné výstavby Lanovky Podbaba – Bohnice nelze 
vyvozovat relevantní závěry, jakým způsobem dojde k interakcím s navrženým záměrem. 
Lanovka patrně ovlivní dopravu v komunikační síti v okolí terminálů. Vstupní areál BZP se 
nachází ve vyšším stupni projektové přípravy, a proto by následně měla dopravní studie 
Lanovky zohlednit návrh záměru výstavby vstupního areálu BZP. Termín realizace Lanovky 
není v současné době znám. 
 
Užitkový vodovod bude zdrojem vody pro závlahy expozičních ploch BZP. Ke stejnému účelu 
budou využívány srážkové vody a vyčištěné splaškové vody ze Vstupního areálu BZP. 
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Ve výhledu je navržena tramvajová trať Kobylisy – Bohnice. Trať bude vedena ul. K Pazderkám 
a vyžádá si změnu jejího prostorového uspořádání. Realizace trati by si dle stávající úrovně 
znalostí vyžádala přeložení vozovky ul. K Pazderkám jižním směrem (směrem k parkovišti 
navrženého záměru) o cca 1,5 – 2 m.  
 
8. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Nový vstupní objekt BZP je přístupný ze severní strany areálu BZP. Objekt je pojatý jako velká 
platforma pro hru vedoucí k poznání. Parkoviště, které je součástí křivky objektu, se nachází u 
vstupní části do areálu. Parkoviště je dvouetážové kryté treláží jako oporou pro vysazené liány.  
 
Hlavní vstup do objektu se nachází na západní straně. Ve vstupní foyer je umístěná pokladna 
s prodejnou květin a suvenýrů a hygienické zázemí. Na foyer navazuje obslužná plocha 
restaurace s kapacitou 150 míst a kavárny a další veřejné části – knihovna s kapacitou 20 000 
svazků, přednáškový sál s 80 místy. Zázemí restaurace a zásobování je z jihozápadní strany 
objektu. Restaurace je přes prosklenou fasádu vizuálně propojena s vysokým skleníkem, který je 
primárně přes zimu využit pro přezimování mobilních rostlin. Jeho dalším využitím může být 
pro propagaci komerčních a naučných akcí. Například tematické výstavy, koncerty, společenské 
akce, oslavy a další akce.  Nízký skleník má stálou expozici subtropických rostlin a rostlin 
specifických pro oblast Kapska a Kanárských ostrovů. 
 
Administrativní část se nachází na východní straně, kde je umístěný samostatný vstup pro 
zaměstnance. Jsou zde navrženy kanceláře pro jednotlivé útvary, společné prostory a potřebné 
zázemí. Administrativní část má také přístup do příruční dílny a skladu přírodnin. K dispozici je 
také garážové stání pro 2 osobní auta. 
 
Atrium tvořené smyčkou uprostřed objektu zprostředkuje kontakt mezi interiérem a exteriérem a 
rozšiřuje obslužnou plochu restaurace pro venkovní posezení. Atrium je doplněno zelení a vodní 
plochou s přepadající vodní hladinou. 
 
Střechy nad vstupní veřejnou částí a administrativní částí jsou navrženy jako vegetační a 
přístupné veřejnosti s naučnou stezkou. 
 
Skleník by měl být prostorově členěný minimálně do tří částí – vysoká pro mobilní zeleň, sušší 
pro oblast Kapska a Kanárských ostrovů a nejmenší vlhká pro expozici kapradin a rostlin 
vlhkých subtropů. Plošná proporce těchto tří částí by měla být přibližně 2/5; 2/5 a 1/5. 
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Parametry skleníku: 
 

- Celková plocha nejméně 1 500 m2, přičemž minimálně třetina by měla mít výšku 10 m, 
další části postačí s výškou 4 m.   

- Zimní teploty ca 5-12ºC, skleníky musí být hodně vzdušné, takže větrání horními okny i 
dolními bočními okny a k tomu buď posouvací, nebo oddělávací boky na léto. Důležité 
jsou i ventilátory, skleník musí mít dobrý pohyb vzduchu i v zimním období, kdy jinak 
hrozí hniloby rostlin.  

- Skleník musí mít vysokou světelnost, takže střešním materiálem musí být sklo a různé 
konstrukční a technologické prvky zastiňující expozici omezit na nezbytné minimum.  

- Na úpravu vody požadavky nejsou, postačí, pokud bude sbíraná dešťová voda ze všech 
střech stavby a ta použita k zálivce. Horní rozvod zálivkové vody se zavlažovacími 
tryskami bude použit pro všechny části, i když pravidelně bude využíván především pro 
vlhkou část, v suché části pouze v plné vegetační sezóně. Celý prostor je třeba osadit i 
dostatkem kohoutů pro napojení hadic, aby nikde nemusela být pro zalévání vzdálenost 
delší než 10 m. Požadavkem je také napojení čerpadla pro možnost centrálního 
dávkování hnojení rostlin prostřednictvím závlahy. 

- Stínění je naprojektováno pro vlhkou část, v suché části budou připraveny pouze 
elektrické rozvody tak, aby to umožnilo případné doplnění stínění, pokud by se časem 
zjistilo, že je pro rostliny významné.  

- Na vzdušnou vlhkost jsou požadavky spíše nízké, pouze ve vlhké části bude instalováno 
vysokotlaké nebo ultrazvukové mlžení a vlhkost by měla celoročně dosahovat hodnot 
v rozmezí 50-85% RVV.  

- Lokálně, nikoli plošně je nutné počítat i s možností dosvětlování rostlinám v zimním 
období (v části suchých i vlhkých subtropů).  
 

Napojení na technickou infrastrukturu: 
 
Vodovod 

 
- Stávající stav 
Řešený pozemek je využíván v severní části jako parkoviště, v jižní je převážně rostlý terén 
s cestami. Na pozemku se nachází areálový vodovod vedený od přípojky a vodoměrové 
šachty v severovýchodním cípu podél severního a západního okraje pozemku. 
Část vodovodu v severozápadní části pozemku koliduje s budoucí stavbou, potrubí bude 
proto přeloženo dále na západ do nové trasy. K jihovýchodnímu cípu řešeného území je 
přiveden (a zaslepen) stávající areálový užitkový vodovod. V budoucnosti bude napájen 
vodou přivedenou z Vltavy (projektová dokumentace je již hotova). V době uvedení 
vstupního areálu do provozu by měl být přivaděč již vybudován a provozován, takže lze 
předpokládat jeho využití pro doplňování akumulačních nádrží. 
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- Navrhovaný stav 
Pitná voda 
Novostavba bude pitnou vodou zásobována z nové přípojky veřejného pitného vodovodu. 
Přípojka bude ukončena obchodním vodoměrem ve vodoměrové šachtě. Za vodoměrem 
bude pokračovat areálový vodovod do objektu.  
Pouze v případě, že by ještě nebyl v provozu přivaděč s vltavskou vodou, bude se z pitného 
vodovodu dopouštět akumulační nádrž pro zálivku, a to na požadovaný minimální objem 
(např. pro denní potřebu závlahy, resp. splachování). 

 
Požární vodovod 
V prostorech garáže není nutno instalovat vnitřní odběrné místo (hydrant), nejedná se o 
garáže s obsluhou. 
Pro hlavní objekt bude za vodoměrem vysazena odbočka pro požární vodovod, který bude 
v souběhu přiveden do objektu a rozdělen na větve pro jednotlivé hydranty. Dimenze 
vnitřního požárního vodovodu DN 25. 
Ve vzdálenosti min. 150 m od hlavního vchodu bude zajištěn vnější hydrant na veřejném 
vodovodním řadu. 

 
Kanalizace 

- Stávající stav 
Řešený pozemek je využíván v severní části jako parkoviště, v jižní části je převážně rostlý 
terén s cestami. Na pozemku se nachází areálová kanalizace. Gravitační kanalizace (DN 300 
a DN 400), která uličními vpustěmi odvodňuje příjezdovou komunikaci na parkoviště, je 
vedena v západovýchodním směru v zemi pod příjezdovou komunikací u jižní části 
parkoviště. Na západě pokračuje krátkou stokou k severu podél západního okraje pozemku a 
na východě směřuje stoka k severovýchodnímu cípu pozemku. Do šachty na gravitační 
kanalizaci je zaústěna areálová tlaková kanalizace PE 90 x 5,1 od budovy „Zázemí 
zahradníků“. Areálová kanalizace DN 400 je napojena do koncové šachty jednotné veřejné 
kanalizace DN 800, která dále pokračuje k západu ulicí K Pazderkám.  
Vzhledem ke kolizi stávající areálové kanalizace s budoucí stavbou bude část areálové 
kanalizace přeložena do nové trasy. Během práce na dalším stupni dokumentace bude část 
areálové kanalizace, která bude zachována, prohlédnuta kamerovou sondou, aby se zjistil její 
technický stav, byla vyčištěna od usazenin a byly ověřeny výšky den a poklopů šachet a 
dimenze potrubí. 
Během výstavby budou v okolí stávající kanalizace probíhat výkopové a další práce se 
zvýšenou opatrností. 

 
- Navrhovaný stav 
Splašková kanalizace 
Splaškové odpadní vody ze sociálního zázemí recepce, prodejen, velína, administrativní 
části, přednáškového sálu, knihovny a restaurace budou od zařizovacích předmětů, vpustí a 
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ostatních zápachových uzávěrů svedeny připojovacím a odpadním potrubím do ležatých 
svodů. Ležaté svody odvedou splašky gravitačně do čerpací šachty, kde budou předčištěny, a 
dále budou výtlakem přečerpány do systému kořenové čističky odpadních vod. Vlastní 
proces čištění je popsán v samostatné kapitole. Přečištěná voda ze střešní kořenové čističky 
(společně s dešťovou vodou) bude svedena do akumulačních nádrží areálové dešťové 
kanalizace a po hygienizaci bude dále využívána k zálivce a ke splachování toalet (viz části 
Dešťová kanalizace a Užitkový vodovod). 
Přebytečné splaškové vody (v létě nad kapacitu kořenové čističky, v zimě všechny) budou 
přečerpány do uklidňovací šachty a dále budou odváděny stávající areálovou stokou do 
přípojky veřejné jednotné kanalizace. Velikost akumulační (předčišťovací) jímky 
splaškových vod bude cca 138 m3 (5 dní průměrné produkce splašků). 

 
Tuková kanalizace 
Splaškové odpadní vody z kuchyňského provozu budou svedeny do uzavřeného odlučovače 
tuku, umístěného vně budovy. Přečištěná voda bude odtékat do areálové splaškové 
kanalizace. Zbytkový tuk bude k likvidaci v pravidelných intervalech odvážet specializovaná 
firma. K připojovacímu místu odtahu tuku („fekální koncovce“) bude zajištěna zpevněná 
příjezdová komunikace pro fekální vůz. 

 
Plynovod 
 

Do areálu je přiveden zemní plyn, ale řešený pozemek v horní části BZP není v současnosti 
plynofikován, v areálu BZP se nachází plynová zařízení, jsou však v opačné části areálu a 
stávající přípojka nelze využít pro napojení nového vstupního objektu a skleníků.  
V přilehlé ulici není plynovodní řad veden, proto se předpokládá nutnost zbudovat odbočný 
řad ze stávajícího středotlakého plynovodu v okolí ul. Olštýnské a ul. Hnězdenské. Z nového 
plynovodu bude napojena přípojka, která bude přivedena do přístavku s hlavním uzávěrem 
plynu. 

 
Přípojka VN 
 

V rámci realizace stavby bude dle podmínek distribuční společnosti PRE distribuce zřízena 
nová kabelová přípojka ze sítě VN. 
Půjde o zřízení kabelové přípojky v napěťové hladině 22kV z kabelové smyčky. Uvažovány 
jsou dvě varianty. První, kdy bude stávající kabelová smyčka prodloužena blíže k prostoru 
BZP z důvodu výstavby obchodního domu Kaufland a na ní následně připojena kabelová 
smyčka s novou trafostanicí pro BZP. Druhá, napojení na stávající kabelovou smyčku novou 
smyčkou s novou trafostanicí pro BZP. 

 
Výstavba záměru má probíhat cca 4 roky, a to od 06/2020 do 06/2024. 
 



 
 
 
 

8/38 Č.j. MHMP 388484/2020 

 
 
Odůvodnění: 
 
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 

uvedených v příloze č. 2 k zákonu: 

Podle § 7 odst. 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 
odst. 1 písm. b) až h) zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda 
mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry mít významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy zda podléhají posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí podle zákona. Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě Oznámení 
a provádí se podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Při určování, zda záměr nebo jeho 
změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze 
a velikosti a prostorovému rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením 
a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených 
v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II. 

Příslušný úřad na podkladě Oznámení, vyjádření k němu obdržených, po ohledání místa samého 
a podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům: 
 
Záměrem je realizace hlavního vstupu severního areálu BZP. Účel stavby bude administrativní, 
kulturní a společenský s prodejní částí včetně navazující infrastruktury a parkoviště. Součástí 
záměru je rovněž subtropický skleník a oranžérie sloužící k přezimování rostlin v zimním období 
a k výstavním účelům v období letním. 
 
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se dotčené území záměru nachází 
v nezastavitelném území v ploše SO6 – naučné a poznávací aktivity. 
Přílohou Oznámení je vyjádření Odboru územního rozvoje MHMP č. j. 1946156/2019 ze dne 
14.10.2019, ze kterého vyplývá, že záměr je v ploše SO6 v souladu s podmíněně přípustným 
využitím plochy. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo 
ohrožení využitelnosti dotčených pozemků. Polyfunkční stavba bude sloužit pro potřeby již 
fungující BZP umístěné v území, její realizace je nezbytná pro zajištění jejího provozu a nároků 
na obsluhu návštěvníků poznávacích aktivit. Majoritní využití a naplní BZP je zeleň, která je i 
hlavním využitím plochy SO6. Záměr stavby zázemí nezbytného pro provoz a údržbu BZP je 
shledán v ploše SO6 jako přípustný. 
 
S ohledem na charakter a umístění záměru se hodnocení v Oznámení věnovalo především 
posouzení vlivů na akustickou situaci, kvalitu ovzduší, ochranu přírody a krajiny a vlivy na vody 
včetně kumulativních a synergických vlivů. 
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K Oznámení jsou přiloženy odborné studie: 
- Dopravní studie (LUCIDA s.r.o., září 2019), 
- Ekonomická studie posouzení tepelných zdrojů (DEKPROJEKT s.r.o., červenec 2019), 
- Rozptylová studie (RNDr. Marcela Zambojová, září 2019), 
- Hluková studie (Ing. Jana Barillová, září 2019), 
- Hodnocení vlivů podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (část biologický průzkum) 

(Mgr. Pavel Bauer, září 2019),  
- Hodnocení dopadů na soustavu NATURA 2000 (Mgr. Pavel Bauer, říjen 2019), 
- Dendrologický průzkum (Lukal Services, s.r.o., prosinec 2018), 
- Doplňující dendrologický průzkum (Ing. Pavel Beran, Ph.D., červenec – říjen 2019). 

Dále byla přiložena výkresová část. 
 
Záměr bude dopravně napojen na ul. K Pazderkám, dopravní napojení tedy bude shodné se 
stávajícím stavem, ve kterém je na tuto ul. napojeno stávající parkoviště, které slouží pro 
návštěvníky BZP. 
 
Stávající parkoviště je na terénu s kapacitou 125 parkovacích stání pro osobní vozy. Z tohoto 
počtu parkovacích stání je 38 dlouhodobě pronajato a zbytek slouží pro parkování návštěvníků 
BZP. Navržený záměr bude vybaven parkovištěm se 2 nadzemními podlažími rovněž napojeným 
do ul. K Pazderkám. Doprava v klidu bude řešena 222 parkovacími stáními pro osobní 
automobily v parkovacím domě. 6 parkovacích stání pro zaměstnance je navrženo na terénu při 
východní straně hromadných garáží a 2 parkovací stání jsou navržena v garáži nově navrženého 
vstupního objektu. Nově přibude v areálu BZP 105 parkovacích stání pro osobní automobily. 
Parkování autobusů je řešeno 4 podélnými parkovacími stáními podél ul. K Pazderkám. 
 
Přílohou Oznámení je dopravní studie (Lucida s.r.o., září 2019). Dle dopravní studie je 
uvažováno s 1 násobnou obrátkovostí vozidel návštěvníků. Autobusy mají navrženy 4 stání, 
obrátkovost 1x denně. Pomalá vozidla (svoz odpadu, zásobování apod.) jsou uvažována ve výši 
4 vozidel/den. Nově generovaná doprava ze záměru se předpokládá ve výši 238 vozidel celkem 
v každém směru, z toho 8 vozidel pomalých.  
Ve výhledovém stavu (rok 2024) provozu v ul. K Pazderkám bude činit přitížení dopravy vlivem 
záměru cca 4% ve směru Kobylisy a cca 2,5% ve směru Troja. 
Z dopravní studie vyplývá, že vliv navrženého záměru na dopravu je malý v porovnání 
s intenzitami na sledovaných komunikacích. 
 
Objekt bude primárně vytápěn soustavou tepelných čerpadel vzduch-voda umístěných ve 
venkovním prostoru. Dále má být jako bivalentní zdroj instalována plynová kotelna umístěná 
v 2. NP v samostatném technickém prostoru a osazená např. dvěma kondenzačními kotli 
Viessmann Vitocrossal 200 CM2 o jmenovitém tepelném příkonu 234 kW. Celkový tepelný 
příkon bivalentního zdroje činí 468 kW. Odtah spalin od uvedených kotlů je v rozptylové studii 
uvažován 9,5 m nad terénem. K zajištění objektu v případě výpadku elektrického proudu má být 
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instalován záložní zdroj el. energie, tj. dieselagregát o předpokládaném tepelném příkonu 
500 kW. 
 
Dle údajů map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým 
hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2014 – 2018) dosahují v dotčené lokalitě max. 
průměrné roční koncentrace NO2 úrovně 19,1 μg/m3, polétavého prachu frakce PM10 úrovně 
24,2 μg/m3, PM2,5 úrovně 17,7 μg/m3 a benzenu úrovně 1,2 μg/m3. Průměrná roční imisní 
koncentrace benzo(a)pyrenu (B(a)P) vykazuje hodnotu 1,2 ng/m3. U průměrných denních 
koncentrací PM10 je 36. nejvyšší hodnota na úrovni 42,7 μg/m3. V zájmovém území nedochází 
k překračování imisních limitů, s výjimkou B(a)P. Nadlimitní koncentrace B(a)P se vyskytují na 
většině území hl. m. Prahy a jsou způsobené především spalováním tuhých paliv v lokálních 
topeništích popř. vznětovými motory těžkých nákladních automobilů. 
Dle modelového zpracování imisních koncentrací na území hl. města Prahy od společnosti 
ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. činí maximální hodinová koncentrace oxidu 
dusičitého ve vybraných bodech v poslední zpracované aktualizaci max. 92,14 μg/m3. 
 
Součástí Oznámení je rozptylová studie (RNDr. Marcelou Zambojová, září 2019), která hodnotí 
vliv provozu záměru na kvalitu ovzduší v jeho okolí, a také kumulativní imisní příspěvky k roku 
2024 způsobené nejen záměrem, ale také navýšenou automobilovou dopravou realizovanou na 
okolní silniční síti po dokončení dalších záměrů ovlivňujících intenzity dopravy na modelované 
silniční síti. 
Dočasným zdrojem emisí v době výstavby mají být výkopové stavební práce, pojezdy 
nákladních automobilů a stavební mechanizace. Obecně lze očekávat vysoké příspěvky 
k maximálním denním maximům PM10, a proto je v rozptylové studii doporučeno volit vhodné 
technické a organizační prostředky pro omezení prašnosti z výstavby, které byly zapracovány do 
Oznámení záměru. 
Zdrojem emisí při provozu bude vyvolaná automobilová doprava, plynová kotelna 
a dieselagregát. Z rozptylové studie vyplývá, že při provozu záměru budou v síti referenčních 
bodů k roku 2024 max. imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím NO2 max. v úrovni 
0,031 μg/m3, u polétavého prachu frakce PM10 v úrovni max. 0,039 μg/m3, u polétavého prachu 
frakce PM2,5 v úrovni max. 0,039 μg/m3, u benzenu max. v úrovni 0,003 μg/m3 
a u benzo(a)pyrenu max. v úrovni 0,0028 ng/m3. Imisní příspěvky k max. denním imisním 
koncentracím polétavého prachu frakce PM10 budou v úrovni 0,25 μg/m3 a k max. hodinovým 
imisním koncentracím NO2 v úrovni 13 μg/m3. Vzhledem k výši imisních příspěvků nebude 
docházet k překračování imisních limitů u průměrných ročních imisních koncentrací 
znečišťujících látek, s výjimkou B(a)P. Uvedené hodnoty imisního příspěvku benzo(a)pyrenu na 
úrovni pikogramů jsou nedetekovatelné. Přesto je v rozptylové studii doporučena výsadba 
izolační zeleně v počtu 4 stromů s průměrným objemem koruny 3 m3 pro kompenzaci emisního 
příspěvku B(a)P z provozu záměrem generované dopravy. 
V závěru rozptylové studie je konstatováno, že celkově z hlediska vlivů na ovzduší lze záměr 
považovat za přijatelný. 
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Orgán ochrany ovzduší OCP MHMP ve vyjádření zaslaném v rámci zjišťovacího řízení 
konstatuje, že při dodržení opatření pro minimalizaci prašnosti uvedených v rozptylové studii, 
dopracovaných pro projektovou dokumentaci pro fázi územního a stavebního řízení a výsadbě 
stromů nad rámec kácení budou dopady realizace záměru a následný provoz minimální.  
 
Na základě výše uvedených skutečností došel příslušný úřad k závěru, že navrhovaný záměr 
nebude mít významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území. 
 
Součástí Oznámení je hluková studie (Ing. Jana Barillová, září 2019), ve které je vyhodnocení 
vlivu stávající hlukové situace v zájmové lokalitě, vyhodnocení vlivu hluku z provozu 
projektované stavby v rámci areálu a vyhodnocení vlivu hluku z automobilové dopravy na 
veřejných komunikacích vyvolané projektovanou stavbou ve vztahu k hlukově chráněné 
zástavbě. Hodnocení je provedeno ve vztahu k nejbližší stávající hlukově chráněné zástavbě i ve 
vztahu k hlukově chráněné zástavbě podél příjezdových tras.  
 
Nejbližší hlukově chráněná zástavba ve vztahu projektovaného areálu BZP je situována 
severním až severovýchodním směrem přes ul. K Pazderkám ve vzdálenosti cca 57 m a více od 
hranice areálu. Jedná se o zástavbu vysokopodlažních bytových domů. Další hlukově chráněná 
zástavba je situovaná již ve značné vzdálenosti.  
 
Referenční výpočtové body pro hodnocení hluku z provozu posuzovaného záměru byly umístěny 
u nejbližší obytné zástavby ve vztahu k areálu BZP, resp. na hranici venkovního chráněného 
prostoru nejbližších objektů k bydlení a podél příjezdové trasy (2 m před fasádou). Celkem bylo 
zvoleno 13 výpočtových bodů. 
 
V hlukové studii byl vyhodnocen hluk z vlastního provozu areálu BZP, je počítáno s liniovými 
zdroji hluku (automobilová doprava), stacionárními zdroji hluku (vzduchotechnika, 
dieselagregát atd.) a plošným zdrojem hluku (parkoviště).  
Z výsledků výpočtů je zřejmé, že hluk z provozu posuzovaného záměru v chráněném venkovním 
prostoru staveb nejbližší obytné zástavby nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A pro denní dobu (tj. limit LAeq,8h = 50 dB) ani pro noční dobu (tj. limit LAeq,1h 
= 40 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV).  
Hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku zároveň nepřekročí hygienický limit pro případný 
výskyt tónové složky, kterou lze předpokládat, tzn. hygienický limit LAeq,8h = 45 dB pro denní 
dobu a LAeq,1h = 35 dB pro noční dobu.  
 
Součástí hlukové studie jsou rovněž výpočty hluku z automobilové dopravy na veřejných 
komunikacích.  
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Byl vypočten stávající stav (rok 2019), na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že 
podél ul. K Pazderkám a Lodžská není v současné době v denní době překračován hygienický 
limit NV, tzn. není překračována hodnota LAeq,16h = 60 dB v denní době. 
 
Dále byl vypočten výhledový stav (rok 2024) bez záměru a se záměrem. Automobilová doprava 
vyvolaná provozem projektovaného záměru vyvolá podél příjezdových komunikací 
v krátkodobém výhledu nárůst hodnot LAeq,T o max. 0,1 dB, a to pouze v denní době, a pouze na 
ul. K Pazderkám ve směru na východ od výjezdu z areálu. Tyto změny jsou zcela minimální a 
objektivně měřením neprokazatelné, tudíž prakticky také nulové a především nezpůsobí 
překročení hygienických limitů ve smyslu platné legislativy, tzn. nezpůsobí překročení 
hygienického limitu ve smyslu NV, tzn. není překračována hodnota LAeq,16h = 60 dB v denní 
době. V dalších směrech jsou vypočtené změny v denní době nulové. V noční době nebude 
automobilová doprava záměru provozována a tudíž změny hodnot LAeq,T v noční době budou 
také nulové. 
 
Ve stejných variantách byl proveden výpočet pro výhledovou situaci pro rok naplnění ÚP hl. m. 
Prahy (dlouhodobý výhled) dle dopravních podkladů společnosti IPR Praha. Automobilová 
doprava vyvolaná provozem projektovaného záměru by vyvolala podél příjezdových komunikací 
v dlouhodobém výhledu nárůst hodnot LAeq,T o max. 0,2 dB, a to pouze v denní době, a pouze na 
ul. K Pazderkám ve směru na východ od výjezdu z areálu. Tyto změny jsou zcela minimální a 
objektivně měřením neprokazatelné, tudíž prakticky také nulové a především nezpůsobí 
překročení hygienických limitů ve smyslu platné legislativy, tzn. nezpůsobí překročení 
hygienického limitu ve smyslu NV, tzn. není překračována hodnota LAeq,16h = 60 dB v denní 
době. 
V dalších směrech jsou vypočtené změny v denní době nulové. V noční době nebude 
automobilová doprava záměru provozována a tudíž změny hodnot LAeq,T v noční době budou 
také nulové. 
 
Hluková studie vyhodnotila rovněž hluk z výstavby záměru. Dle provedených výpočtů hluk 
z výstavby projektované stavby u nejbližší obytné zástavby nepřekročí hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,14h = 65 dB).  
Na základě provedených výpočtů je třeba pro omezení případného negativního vlivu stavebních 
prací, především při práci v blízkosti stávající obytné zástavby, respektovat navržená 
protihluková opatření (kap. 10.1 hlukové studie). 
Hluk ze staveništní dopravy na veřejných komunikacích nepřesáhne ekvivalentní hladinu 
akustického tlaku A LAeq,16h = 55 dB.  
 
V hlukové studii jsou mimo protihlukových opatření pro fázi výstavby záměru navržena i 
protihluková opatření pro fázi provozu záměru (kap. 10.2 hlukové studie). 
 
Protihluková opatření jsou rovněž uvedena v kap. D.4 Oznámení. 
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Orgán ochrany veřejného zdraví ve vyjádření zaslaném v rámci zjišťovacího řízení 
k předloženému záměru uvedl, že při dodržení navržených opatření jsou z hlediska dopadů vlivů 
na lidské zdraví změny nevýznamné a vlivem navrhovaného záměru nedojde ke zvýšení 
zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví.  
Z výše uvedených skutečností plyne, že záměr nebude mít významný negativní vliv na stávající 
akustickou situaci v dotčeném území. Záměr rovněž nebude mít významný negativní vliv na 
veřejné zdraví. 
 
Posuzovaný záměr nebude zdrojem vibrací. Vibrace se mohou projevit po časově omezenou 
dobu v období výstavby při používání těžkých stavebních mechanismů nebo průjezdu 
nákladních automobilů.  
 
Záměr nebude vyžadovat zábor pozemků náležících do zemědělského půdního fondu. Součástí 
záměru jsou však dřevěné lávky v ploše pozemku parc. č. 1304/1 k. ú. Troja. Tento pozemek je 
v katastru nemovitostí veden jako orná půda, v reálu se na něm nachází porost dřevin rostoucích 
mimo les - převážně stromů. Realizace lávek si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu, 
nedojde k ovlivnění ekologické funkce půdního pokryvu.  
 
Záměr je navržen ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků parc. č. 1219 a 1218/2 k.ú. Troja. 
Pro umísťování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů, a to 
formou závazného stanoviska, které je vydáváno v dalších fázích projektové přípravy záměru. 
Orgán státní správy lesů ve svém vyjádření zaslaném v rámci zjišťovacího řízení upozornil, že 
pro navazující stupně dokumentace bude požadovat zohlednění blízkosti lesa – např. volbu 
šetrných technologií pro minimalizaci možných negativních vlivů. K Oznámení neměl zásadních 
připomínek a nepožadoval další posouzení záměru v procesu EIA.   
 
V zájmovém území nejsou v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrována žádná 
chráněná ložisková území, poddolované území ani sesuvné území.  
 
Vlivem záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění půdy a horninového prostředí. 
 
Oznámení se věnuje možnému vlivu záměru na krajinný ráz lokality. Součástí Oznámení jsou 
dálkové pohledy na lokalitu z Žižkova a Baby se zákresem záměru. Dále jsou připojené letecké 
pohledy na lokalitu bez i se zakreslením záměru.  
V Oznámení je konstatováno, že navržen je poměrně rozsáhlý objekt o rozměrech 137,3 x 109 
m, ale malé výšce 11,4 m. Objekt bude do značné míry skryt za stávající stromy, které budou 
bránit pohledu na něj z ul. K Pazderkám a ul. Lodžská. 
Pro ověření vlivů na krajinný ráz byly pořízeny letecké snímky a dálkové pohledy na lokalitu 
záměru. Z hlediska dálkových pohledů je konstatováno, že možný výhled na lokalitu je ze 
Žižkova a Baby. Pohledy z Letné, Hradčan a Petřína možné nejsou.  Zpracovatel Oznámení 
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uvádí, že záměr při dálkových pohledech bude pozorovatelný pouze z výšky – při pohledu 
z letadla. Viditelnosti záměru při dálkových pohledech z okolních vyvýšených míst brání 
konfigurace terénu a okolní stromová zeleň, která převyšuje navrženou budovu. Vzhledem 
k výše uvedenému je konstatováno, že je vyloučeno ovlivnění krajinného rázu.  
 
V průběhu zjišťovacího řízení byly v rámci vyjádření k záměru zaslány 3 fotografie (pohled na 
trojský svah z prvního patra Petřínské rozhledny, pohled od Hladové zdi na Malou stranu a 
pohled z Nebozízku na Malou stranu), jejichž autorem je p. Ivan Pur. Fotografie dokládají 
viditelnost záměru i z jiných bodů, než jsou body uvedené v Oznámení.  
Z výše uvedeného vyplývá rozdílnbost náhledu na viditelnost záměru z okolí. 
 
K problematice krajinného rázu lze uvést, že krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou 
charakteristikou oblasti či místa. To znamená, že ráz určitého krajinného segmentu je 
spoluvytvářen jak rysy a hodnotami přírodními (zejména morfologií terénu, vodními toky a 
plochami  a charakterem vegetačního krytu), tak i kulturními (formou a strukturou zástavby, 
jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině, kulturním významem místa) 
a historickými (přítomností prvků a vazeb dokladující historický vývoj krajiny, jeho kontinuitu). 
Jedná se jak o fyzickou přítomnost  určitých jevů (např. přírodních lokalit a cenností, rysů 
kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o vnější projev – zpravidla viditelnost 
– v prostorových vztazích krajiny a tudíž v krajinné scéně. 
 
Orgán ochrany přírody k předloženému Oznámení k vyhodnocení možného vlivu záměru na 
krajinný ráz v rámci vyjádření zaslanému v průběhu zjišťovacího řízení neuplatnil připomínky a 
konstatoval, že charakter lokality nebude záměrem ovlivněn. Stavba je pouze přízemní, v okolí 
obklopená vzrostlou zelení a je umístěna na části plošiny, kde navazující svah, který je 
pohledově exponovaný začíná až pod spodní (jižní) hranicí navrženého záměru. 
 
Nově doložené fotografie, které dokládají viditelnost záměru z 3 dalších možných míst, potvrzují 
správnost závěru učiněném v Oznámení, a to, že krajinný ráz nebude ovlivněn. Ze všech 
doložených fotografií je zřejmé, že za záměrem se nachází stávající zástavba vícepodlažních 
panelových domů, která tvoří vizuální horizont, charakter lokality tudíž nemůže záměr ovlivnit.   
 
Součástí Oznámení je Hodnocení dopadů na soustavu NATURA 2000 (Mgr. Pavel Bauer, říjen 
2019), které se mj. zabývá možným vlivem záměrem vyvolané dopravy na uvedenou EVL 
CZ0110050 – Havránka a Salabka. Předmětem ochrany jsou teplomilná vřesoviště převážně na 
minerálně chudých mělkých půdách. Jedná se o pozůstatky historických pastvin. 
Na výchozech minerálně chudých břidlic rostou teplomilná vřesoviště asociace Euphorbio 
cyparissiae-Callunetum. Kromě vřesu (Calluna vulgaris) se vyskytují, trávnička obecná (Armeria 
vulgaris), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), pavinec horský (Jasione montana) a kolenec 
Morisonův (Spergula morisonii) atd… Na místech s hlubší půdou jsou vřesoviště střídána 
teplomilnými trávníky.  
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Riziko negativního ovlivnění spočívá v sešlapu v důsledku vysoké návštěvnosti širšího území.  
Rozloha lokality je 2,73 ha. 
 
Závěrem tohoto Hodnocení je konstatováno, že záměr nemá významný negativní vliv na 
předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Vzhledem 
k výsledku posouzení nejsou navržena žádná opatření k prevenci, vyloučení či snížení vlivu. 
Orgán ochrany přírody v rámci zaslaného vyjádření k Oznámení neměl k Hodnocení dopadů na 
soustavu NATURA 2000 žádné připomínky. 
 
Stavba je navržena v přírodním parku Drahaň – Troja. Do vzdálenosti několik stovek metrů od 
záměru se vyskytují 3 zvláště chráněná území:  

• Přírodní památka Havránka (dále jen „PP Havránka“), 
• Přírodní památka Velká skála, 
• Přírodní památka Salabka. 

 
Vliv záměru na přírodní památky Velká skála a Salabka se nepředpokládá. 
 
Vlivem záměru na PP Havránka se podrobně zabývá Hodnocení vlivů podle § 67 zákona č. 
114/1992 Sb. (Mgr. Pavel Bauer, září 2019), které je přílohou Oznámení. Záměr zasahuje do 
ochranného pásma PP Havránka.  
PP Havránka je roklinou s pramenem Haltýř, která porůstá druhotným listnatým lesem s dubem, 
lípou a zmlazující babykou. Záměr je podmíněn vykácením křovin a stromů až k posunuté 
východní hranici areálu (cca o 10 m) v rámci ochranného pásma až na hranici PP Havránka. 
V tomto prostoru budou realizovány povrchová vsakovací zařízení (průlehy) o objemu 370 m3. 
Hranici přírodní památky představuje horní hrana velmi prudkého svahu rokle.  
Dojde k zásahu do faktického okraje lesa se stromy a podrostem keřů. Okraj lesa je výrazně 
nitrofilní, bylinné patro je ale z velké části redukované v důsledku vysoké pokryvnosti vyšších 
pater. Podobně je tomu v případě biotopu L3.1 – hercynské dubohabřiny v rokli. Degradace 
biotopu odpovídá nejvyššímu stupni W dle Metodiky aktualizace mapování biotopů (Lustyk, 
Guth, 2016). Vykácením lesního okraje může dojít k prosvětlení přilehlé části rokliny, kde má 
v současnosti bylinné patro v důsledku hustého stromového a keřového patra velmi malou 
pokryvnost. S menší pokryvností se vyskytují nitrofilní druhy včetně invazní Impatiens 
parviflora (netýkavka malokvětá). Zásah do kraje lesa může znamenat změnu ekologických 
podmínek, zejména osvětlení, což se může projevit výrazným rozvojem přítomných nitrofytů 
včetně netýkavky v bylinném patře. To lze hodnotit jako negativní vliv na přítomný biotop 
v rámci PP, i když již dnes je degradace dubohabřiny v rokli velmi vysoká, a kvalitativní posun 
v používaných stupnicích hodnocení stavu biotopů se změnit nemusí. Šíření netýkavky, popř. 
jiných invazních nebo expanzivních druhů je samo o sobě nežádoucí, protože je potenciálním 
rizikem i jinde. Zároveň nelze v důsledku zásahu vyloučit riziko vodní eroze na svahu. 
V severní části PP Havránka se v roklině vyskytuje prameniště, které zahrnuje upravené jímací 
objekty Trojský Haltýř a Pod Haltýřem a neupravený pramen Havránka a je prameništěm 
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krátkého potoku Haltýř. Potenciální možnost ovlivnění prameniště Haltýř je možná dvěma 
mechanismy. Jednou možností je kvantitativní ovlivnění vodního režimu prameniště v důsledku 
změny podmínek zasakování srážkových ploch na ploše záměru. Druhým rizikem je kvalitativní 
ovlivnění v důsledku zbytkového znečištění zasakováním čištěných splaškových vod, které se 
v akumulační nádrži budou mísit s vodami ze srážek. 
Přílohou Oznámení je Stanovisko hydrogeologa k dopadu navrhované stavby vstupního areálu 
Botanické zahrady na prameniště v PP Havránka (RNDr. Tomáš Vrana). Stanovisko 
hydrogeologa uvádí, že lze kvalifikovaně předpokládat, že záměr výstavby vstupního centra 
BZP, bez ohledu na nejasné rozdělení poměru spotřeby dešťových vod pro provoz zahrady 
a pro doplňování podzemních vod jejich vsakováním do horninového prostředí, 
hydrogeologickou strukturu nijak zásadně neovlivní.  
Druhým rizikem je zasakování srážkových vod, které se budou mísit s přečištěnými vodami 
odpadními v akumulačních nádržích, a s tím související kontaminace podpovrchových vod 
zbytkovým znečištěním. Přepady z akumulačních nádrží budou odváděny do zasakovaných 
průlehů. Zasakovací průlehy budou mít kapacitu 370 m3. V této fázi přípravy záměru není 
specifikováno kolik vody bude zasakováno a jaké bude chemické složení této vody. Je zřejmé, 
množství i čistota zasakované vody bude závislá na podrobném řešení, které bude navrženo 
v další fázi projektu a na nastavené regulaci za provozu. Z navrženého řešení vyplývá, že 
splaškové vody, které by zbytkovou kontaminaci vody mohly působit, mohou být vypouštěny 
do kanalizace. V dalších fázích přípravy je vhodné toto podrobně řešit. Zasakovat by měly 
primárně vody dešťové, které nebudou smíšeny s čištěnými vodami splaškovými, popř. budou 
stanoveny požadavky na kvalitu zasakovaných vod a kvalita bude kontrolována.   
 
V dalších fázích projektové přípravy je třeba rovněž minimalizovat riziko šíření invazních a 
nitrofilních rostlin do PP Havránka a minimalizovat riziko vodní eroze. 
 
Zájmová stavební plocha nezasahuje do prvků územního systému ekologické stability (dále jen 
„ÚSES“). V okolí je lokální ÚSES vymezen. Lokální biokoridor prochází roklí s pramenem 
Haltýř, jedná se zároveň o prostor přírodní památky. Jižně od záměru se nachází nadregionální 
biokoridor N 3/5, který prochází územím stávajícího areálu ve směru východ – západ. Ve 
vyjádření obdrženém v rámci zjišťovacího řízení bylo upozorněno na fakt, že stávající oplocení 
BZP vytvořilo v místě nadregionálního biokoridoru překážku pro pohyb některých druhů 
(větších) savců a bylo upozorněno na fakt, že BZP byla uvažována přeložka tohoto biokoridoru 
do míst, kde je navržen předkládaný záměr.  
 
Příslušný úřad má na základě úřední činnosti k dispozici Plán nadregionálního územního 
systému ekologické stability Prahy s návazností na středočeský kraj (zpracovaný firmou Ageris 
2018), a to na objednávku Ministerstva životního prostředí. Ten je začleněn do Územně 
analytických podkladů hl. m. Prahy. Slouží jako podklad při plánování rozvoje území, včetně 
přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Jsou tedy podkladem pro vymezení 
územního systému ekologické stability pro nový územní plán  hl. m. Prahy, který se zpracovává. 



 
 
 
 

17/38 Č.j. MHMP 388484/2020 

Také v tomto plánu ÚSES Prahy  je nadále trasa nadregionálního biokoridoru č.  N 3/5 vedena 
v současné trase, téměř přímou trasou venkovním expozicemi PBZ, mezi lokálními biocentry 
č. L1/69 a  č. L1/70. Změna trasy vedení biokoridoru  tedy není plánovaná. 
 
Vliv na faunu bude také mírně negativní. Přítomné antropogenní biotopy osídluje druhově i 
početně chudá fauna bezobratlých, které se šíří z okolních zachovalejších biotopů. Vliv na 
obratlovce bude velmi malý, dojde k malému omezení hnízdních příležitostí pro běžné druhy 
ptáků. Bude okrajově dotčen biotop dvou zvláště chráněných druhů prskavce menšího a svižníka 
polního. Oba druhy nejsou aktuálně fakticky ohrožené, nejsou uvedeny v červeném seznamu 
ohrožených druhů. Bude dotčen jeden druh z červeného seznamu ohrožených druhů (kategorie 
téměř ohrožený), reliktní druh drabčíka Ocypus brunnipes. Okraje plochy záměru, kde se drabčík 
vyskytuje, nemohou být dostatečně velkým a dostatečně stabilním biotopem pro trvalý výskyt 
populace druhu. Je pravděpodobné, že druh musí mít centrum rozšíření v okolí, kde je dostatek 
vhodnějších biotopů. Narušení biotopu na okraji plochy stavby populaci tohoto druhu 
v nejbližším okolí významně negativně neovlivní. Vliv se předpokládá mírný negativní. 
 
Příznivým vlivem bude vytvoření mokřadního ekosystému kořenové čistírny. Jedná se o 
antropogenně podmíněný ekosystém. Tento ekosystém na lokální úrovni pozitivně ovlivní 
koloběh některých látek v prostředí jejich biologickou fixací. Půjde zejména o základní živiny 
rostlin – N, P, K, dále Ca, Mg a mikroelementy. Organické složky znečištění budou biologicky 
degradovány. Lze očekávat, že kořenová čistírna se stane refugiem pro celou řadu drobných 
živočichů.  
 
Vliv na flóru v rámci současného areálu bude zanedbatelný. Významnější zásah lze opět 
očekávat na východní hranici, kde dojde k zásahu do faktického okraje lesa se stromy 
a podrostem keřů. Okraj lesa i navazující les v roklině jsou výrazně degradované absencí 
bylinného patra, eutrofizací a ruderalizací i hospodařením v minulosti. Lze očekávat změnu 
ekologických podmínek přilehlé části lesa, zejména omezení zástinu bylinného patra dřevinami, 
popř. změnu hydrologických podmínek umístěním vsakovacích průlehů v těsné blízkosti. 
V důsledku toho může dojít k rozvoji bylinného patra, především nitrofilních a některých 
invazních druhů. K vlivu dochází v části, která je poměrně značně degradovaná, tudíž 
kvalitativní změny, např. na stavu přírodního biotopu nemusí být okamžitě zjistitelné. 
 
Výstavbou nebude dotčen žádný památný strom. 
 
Dle dendrologického průzkumu (Lukal services, s.r.o., prosinec 2018) je navržený záměr v kolizi 
se 102 stromy. Převážně se jedná o stromy, které nedosahují obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 
cm a k jejich kácení není třeba povolení. Dále bude nutné vykácet 12 keřů a keřových skupin.  
Z druhového hlediska se jedná o běžné převážně domácí druhy dřevin. Výjimkou je jasan 
americký.  Dle doplňujícího dendrologického průzkumu (Ing. Pavel Beran, Ph.D., červenec – 
říjen 2019) je záměr v kolizi s dalšími dřevinami, které bude třeba z větší části skácet. Jedná se o 
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vzrostlé lípy srdčité v počtu 19 stromů, 1 jeřáb muk, keř myrobalánu a porosty keřů tisu 
červeného na celkové ploše 247 m2. V případě tisu červeného se nejedná o planě rostoucí 
rostliny, ale o součást dříve provedených sadových úprav. 
Realizace záměru si vyžádá kácení dřevin východně od stávajícího oplocení. Rozsah kácení bude 
stanoven s ohledem na konstrukční řešení zasakovacích průlehů v tomto území. Záměr bude bez 
vlivu na porosty dřevin západně od parkoviště, kudy budou vedeny dřevěné lávky nahrazující 
stávající mlatové cesty v porostu. Lávky nebudou v kolizi se stromy v porostu. 
 
Z Oznámení vyplývá, že jako kompenzační opatření emisního příspěvku benzo(a)pyrenu, který 
bude produkovat automobilová doprava, je navržená výsadba 4 stromů. Z hlediska kácení dřevin 
a následné výsadby je tedy zřejmé, že v souvislostí s realizací záměru musí být vysazeno o 
minimálně 4 ks stromů a keřových porostů více než bude vykáceno. 
 
Součástí záměru bude ozelenění střech hlavního objektu. Popínavá zeleň bude tvořit rovněž 
„zastřešení“ parkovacího domu a jeho stěn.  
 
K prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů na životní z hlediska ochrany přírody a krajiny 
jsou v Oznámení navržena v kap. D.4 následující opatření:  

• Kácení dřevin provádět mimo vegetační období, tj. od 1.11. do 15.3. 

• Je třeba řešit v dalším stupni projektové dokumentace minimalizaci rizika střetu ptáků 
s velkými prosklenými plochami objektu. 

• V dalších stupních projektové dokumentace podrobně specifikovat rozsah kácených dřevin i 
mimo současný areál botanické zahrady, tj. na hranici PP Havránka a lokálního biocentra. 

• Minimalizovat rozsah kácených dřevin na hranici PP Havránka, zajistit ochranu 
ponechaných stromů při výstavbě. 

• Primárně zasakovat vody dešťové, které nebudou smíšené s čištěnými vodami splaškovými, 
popřípadě je třeba způsob nakládání s těmito vodami podrobně specifikovat, stanovit 
požadavky na kvalitu zasakovaných vod a navrhnout monitoring.     

• Minimalizovat, respektive vyloučit terénní úpravy podél posunuté východní hranice areálu. 
Oplocení realizovat takového typu, aby byl minimalizován zásah do povrchu země, 
kořenového systému stromů apod. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, záměr nebude mít významně negativní vliv na flóru, faunu, 
ekosystémy, biologickou rozmanitost ani zvláště chráněná území. Seznané mírné negativní vlivy 
je možno v dalších fázích projektové přípravy dále minimalizovat.  
 
Novostavba bude napojena na vodovod pro veřejnou potřebu prostřednictvím nové přípojky, 
užitková voda pro závlahu bude čerpána z Vltavy na základě povoleného nakládání s vodami 
(užitkový vodovod je povolen samostatně a není součástí tohoto Oznámení záměru). Záměr 
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předpokládá přeložky areálových sítí z důvodu jejich prostorové kolize s navrženou stavbou. 
Splaškové vody (recepce, prodejny, velín, administrativní část, přednáškový sál, knihovna a 
restaurace) budou svedeny gravitačně do čerpací šachty, kde budou předčištěny, a dále budou 
výtlakem přečerpány do systému střešní kořenové čistírny odpadních vod. Přečištěná voda 
z kořenové čistírny bude společně s dešťovou vodou svedena do akumulačních nádrží areálové 
dešťové kanalizace a po hygienizaci (UV lampy) bude dále využívána k zálivce a dále bude 
využívána jako užitková voda ke splachování toalet. Přebytečné splaškové vody (v létě nad 
kapacitu kořenové čističky, v zimě všechny) budou přečerpány do uklidňovací šachty a dále 
budou odváděny stávající areálovou kanalizací do stoky jednotné kanalizace pro veřejnou 
potřebu. Velikost akumulační (předčišťovací) jímky splaškových vod bude cca 138 m3, což má 
odpovídat předpokládané pětidenní produkci splaškových vod. Zde pomocí aerace a usazování 
(septik) bude voda předčištěna. Sekundární čištění odpadní vody proběhne na vertikálním pulzně 
skrápěném kořenovém filtru o velikosti 2870 m2. Splaškové odpadní vody z kuchyňského 
provozu budou svedeny do odlučovače tuku s následným odtokem do areálové splaškové 
kanalizace. Zachycený tuk bude odvážen k externí likvidaci.  
Srážkové vody ze střech, které jsou vyjma skleníků navrženy jako vegetační, budou odváděny do 
akumulační nádrže. Horní úroveň dvouetážového parkingu bude odvodněna přes odlučovač 
lehkých kapalin přes zemní kořenovou čistírnu do akumulační nádrže. Likvidace přebytků 
srážkových vod je navržena v systému vsakovacích průlehů. Za stávajícího stupně projektové 
přípravy se však odhaduje, že záměr a zavlažované plochy v okolí budou vykazovat spíše deficit 
vody a závlahovou vodu bude nutné doplňovat z jiných zdrojů (užitková voda odebíraná 
z Vltavy, případně před zprovozněním užitkového vodovodu též pitná voda z vodovodu pro 
veřejnou potřebu). 
Ve východním sousedství záměru se nachází PP Havránka s pramenem Haltýř, který dotuje 
stejnojmenný potok – pravostranný přítok Vltavy. Přílohou předloženého Oznámení záměru je 
„Stanovisko hydrogeologa k dopadu navrhované stavby Vstupního areálu Botanické zahrady hl. 
m. Prahy na prameniště v přírodní památce Havránka“ (RNDr. Tomáš Vrana, červenec 2019). 
Toto stanovisko shrnuje vlivy na prameniště Haltýř s prameny Trojský Haltýř, Pod Haltýřem a 
Havránka následujícím způsobem: Všechny tři prameny jsou vzájemně bezprostředně blízké a 
jsou napájeny jedinou rozsáhlou hydrogeologickou strukturou vázanou na propustné prostředí 
pleiocénních vltavských štěrkopískových teras. Dle závěru posudku lze kvalifikovaně 
předpokládat, že záměr výstavby vstupního centra BZP bez ohledu na nejasné budoucí rozdělení 
poměru spotřeby dešťových vod pro provoz zahrady a pro doplňování podzemních vod jejich 
vsakováním do horninového prostředí rozsáhlou hydrogeologickou strukturu nijak zásadně 
neovlivní. 
 
Záměr není v ochranném pásmu zdrojů pitné vody. Posuzovaná lokalita a její okolí rovněž není 
součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a záplavového území. 
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměr nebude mít významný negativní vliv na 
povrchové a podzemní vody. 
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Navržený záměr vhodně reaguje na nastupující změnu klimatu. Jako zdroj tepla a chladu využívá 
tepelná čerpadla a vytváří množství zelených povrchů – liány na trelážích parkoviště a plochy 
kořenové čistírny. 
Součástí záměru jsou skleníky, které po většinu roku budou pohlcovat sluneční záření a vytvářet 
mikroklima uzavřeného prostoru. Vzhledem k tomu, že ve sklenících bude subtropická flóra, je 
samozřejmý požadavek udržení teplejšího vnitřního prostředí oproti venkovnímu. Pouze po 
omezenou dobu v roce bude třeba vnitřní teplotu snižovat větráním. Teplotní stratifikaci vzduchu 
ve sklenících zabrání ventilátory. Vhledem k tomu, že venkovní teplota bude převážně nižší než 
teplota ve sklenících, bude bez dalších opatření i relativní vlhkost vzduchu nižší. Z tohoto 
důvodu bude prostředí vlhkého subtropického skleníku mlženo. Odparem rozprašované vody 
bude prostředí skleníku i ochlazováno.  
Specifikem navrženého záměru je kořenová čistírna odpadních vod. Jedná se o vytvoření 
mokřadního společenství na střeše objektu a jeho fasádě. Evapotranspirace z plochy biologické 
čistírny bude podstatně vyšší než z okolních přirozených ploch. To bude mimo jiné dáno i 
skutečností, že kořenová čistírna bude dotována odpadními vodami nezávisle na srážkách a 
nebude vystavena „půdnímu suchu“. Kořenová čistírna díky intenzívní evapotranspiraci bude 
ochlazovat vzduch ve svém okolí, protože bude z něj odebírat skupenské teplo výparné.  
V zásadě ve vegetačním období a zejména v jeho nejteplejší etapě bude navržený záměr snižovat 
teploty ve svém nejbližším okolí. V zimním období bude ovlivnění mikroklimatu v okolí velmi 
malé, nebo žádné.  
Vlivy záměru na klimatické poměry, ovlivnění mikroklimatu, bude příznivé. Tohoto příznivého 
ovlivnění mikroklimatu je možné dosáhnout jedině díky programu navrženého záměru, koncepce 
nakládání s odpadními vodami a dostatečného množství odpadních vod. 
 
S odpady ve fázi výstavby i provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady, vše v platných 
zněních. Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou 
zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení odpadu. Přepravní prostředky budou uzavřeny při 
přepravě nebo budou mít ložnou plochu zakrytou. Pokud dojde k úniku stavebního odpadu, bude 
odpad neprodleně odstraněn a místo uklizeno. Veškerá stavební suť bude vyvážena nákladními 
automobily na skládku, přičemž nebezpečné odpady budou separovány a uloženy odděleně 
(předání třetím osobám, které jsou podle zákona o odpadech oprávněny k převzetí a uložení 
odpadů). Po ukončení prací (ke kolaudaci nebo kolaudačnímu souhlasu) budou předloženy 
doklady o způsobu likvidace odpadů z průběhu stavby. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu odpadového hospodářství nedojde k významnému 
negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 
 
K ovlivnění kulturních památek v souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde, s ohledem na 
dotčené území s výskytem archeologických nálezů je nutné postupovat před zahájením 
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stavebních prací a při jejich provádění v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů.  

Záměr nemůže mít významný negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky.  

Z charakteru záměru vyplývá, že předložený záměr nepředstavuje významný rizikový faktor 
z pohledu vzniku havárií nebo nestandardních stavů a nedojde k významnému negativnímu vlivu 
na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je zřejmé, že se záměrem nejsou spojeny vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky. 
 
Oznámení se dostatečně věnuje posouzení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivů na 
životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, 
půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví a na 
jejich vzájemné působení a souvislosti. Z Oznámení vyplývá, že záměr lze akceptovat. 
Z provedeného hodnocení vyplynulo, že vlivy předmětného záměru na jednotlivé složky 
životního prostředí budou nevýznamné, proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí. 
 
2. Úkony před vydáním rozhodnutí: 

 
Dne 18.11.2019 obdržel OCP MHMP od oprávněného zástupce oznamovatele záměru 
společnosti Fránek Architects s.r.o. Oznámení záměru. Z obsahu Oznámení vyplynulo, že se 
jedná o záměr naplňující ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona. 
 
Oznámení splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 4 zákona, příslušný úřad proto oznámil dne 
27.11.2019 zahájení zjišťovacího řízení. Dále podle § 16 zákona zajistil zveřejnění informace 
o Oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úředních deskách dotčených 
územních samosprávných celků a na internetu. Elektronická podoba oznámení byla v souladu 
s § 6 odst. 6 zákona zveřejněna na internetu v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) 
pod kódem PHA1098. Současně zaslal příslušný úřad informaci o Oznámení spolu s žádostí 
o vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a správním úřadům. Informace 
o Oznámení byla na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy zveřejněna dne 27.11.2019. 
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohly zaslat 
písemné vyjádření k Oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace 
o Oznámení, v daném případě do 27.12.2019. Podle § 6 odst. 8 k vyjádřením zaslaným po lhůtě 
příslušný úřad nepřihlíží. 
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3. Podklady pro vydání rozhodnutí: 
 

Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu bylo zpracováno v listopadu roku 2019 Ing. 
Pavlem Beranem – držitelem autorizace dle zákona. Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo 
rovněž vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a 
veřejnosti obdržených během zjišťovacího řízení.  
V průběhu zjišťovacího řízení bylo příslušnému úřadu doručeno 8 vyjádření. Všechna vyjádření 
byla zaslána ve lhůtě určené zákonem. 
 
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

 
• hlavní město Praha 

(č. j. MHMP 2558385/2019 ze dne 23.12.2019), 
• městská část Praha 8 

(vyjádření č. j. MCP8 395880/2019 ze dne 11.12.2019), 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 

(vyjádření č. j. ČIŽP/41/2019/15701 ze dne 17.12.2019), 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy 

(vyjádření č. j. HSHMP 63612/2019 ze dne 17.12.2019), 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 

(vyjádření č. j. MHMP 2557404/2019 ze dne 23.12.2019), 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče 

(vyjádření č. j. MHMP 2540491/2019 ze dne 19.12.2019), 
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

(vyjádření č. j. 13389/19 odesláno dne 13.12.2019), 
• Ivan Pur v zastoupení Mgr. Jany Švehlové 

(vyjádření ze dne 18.12.2019). 
 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 
 
Hlavní město Praha (dále jen HMP) nepožaduje další posouzení dle zákona, pro další fáze 
projektové přípravy HMP doporučuje: 
 

1) Minimalizovat riziko šíření invazních a nitrofilních rostlin do PP Havránka, a to 
například potřebnými zásahy v rámci běžné péče o toto MZCHÚ anebo jinak podle 
podmínek stanovených orgánem ochrany přírody. 

2) Minimalizovat riziko vodní eroze v rokli Havránka či vlivu zbytkového znečištění 
zasakovaných vod (až bude známo konkrétní množství zasakovaných vod a jejich 
kvalita). Potřebná opatření mohou mít technickou nebo organizační povahu. 
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3) Podrobně specifikovat rozsah všech kácených dřevin. Vzhledem k osobě oznamovatele 
HMP předpokládá posléze vzornou péči o dřeviny, jež jsou součástí záměru, resp. 
vegetačních úprav. 

4) Přijmout všechna další uvedená opatření v kap. D. 4 předloženého Oznámení. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že navržená opatření č. 1 – č. 2 se týkají následných fází projektové 
přípravy. Navržená opatření následně posoudí příslušný orgán ochrany přírody, neboť k záměru 
bude muset být vydáno závazné stanovisko ke stavební činnosti v ochranném pásmu PP 
Havránka. Nutnost podrobné specifikace rozsahu kácených dřevin je již uvedena v kap. D. 4., 
přičemž je zřejmé, že opatření uvedená v této kapitole musí být převzata do dalších fází 
projektové přípravy záměru. 
 
Městská část Praha 8 (dále jen MČ) se záměrem zásadně nesouhlasí, a to z následujících důvodů:  
 
Výstavbou záměru o celkové zastavěné ploše 11 960 m2 s vnějšími rozměry stavby 137,3 x 109 
m o výšce 11,4 m (282,85 m.n.m.), s užitnou plochou 5 180,65 m2 a zpevněnými plochami (tj. 
parkovacími stáními a komunikacemi) o výměře 9 029 m2 dojde k výraznému úbytku rostlého 
terénu. 
O nepřiměřeném rozsahu záměru svědčí i následující kapacity: parkovací stání pro 230 osobních 
automobilů a 4 autobusy, umístění restaurace pro 150 míst s kuchyní pro 800 jídel/den, 
přednáškového sálu pro 80 míst, knihovny pro 20 000 svazků a kavárny s 30 místy, 
administrativní části pro 34 zaměstnanců a skleníků (vysoký skleník o výměře 581,36 m2, sušší 
subtropický skleník 987,15 m2, vlhký subtropický skleník 255,10 m2). 
 
Příslušný úřad konstatuje, že zastavěná plocha 11 960 m2 představuje 3,1 % z areálu BZP, jak je 
uvedeno v Oznámení. Dle MČ má záměr nepřiměřený rozsah, což dokládá navrženými 
kapacitami záměru. K tomu je třeba konstatovat, že záměr o takto navržených kapacitách byl 
předmětem zjišťovacího řízení, ve kterém bylo prokázáno, že takto navržený záměr nemůže mít 
významný vliv na životní prostředí. V Oznámení jsou doloženy odborné studie (Rozptylová 
studie, Hluková studie atd.), které vycházejí z uvedených kapacit záměru. Závěry studií dokládají 
akceptovatelnost záměru z hlediska vlivů na životní prostředí.  
 
MČ dále uvádí, že záměrem dojde ke značnému navýšení dopravy v lokalitě a tím i produkci 
oxidů dusíku v těsné blízkosti evropsky významné lokality EVL CZ0l 10050 - Havránka a 
Salabka, přičemž nelze vyloučit vliv dopravy na společenstva vřesu. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že součástí Oznámení je Dopravní studie (LUCIDA s.r.o., září 2019) 
ze které vyplývá, že nově generovaná doprava záměrem činí 238 vozidel celkem v každém směru, 
z toho 8 pomalých. Ve výhledovém stavu (rok 2024) provozu v ul. K Pazderkám bude činit 
přitížení dopravy vlivem záměru cca 4% ve směru Kobylisy a cca 2,5% ve směru Troja. Součástí 
Oznámení je Hodnocení dopadů na soustavu NATURA 2000 (Mgr. Pavel Bauer, říjen 2019), 
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které se mj. zabývá možným vlivem záměrem vyvolané dopravy na uvedenou EVL CZ0110050 – 
Havránka a Salabka. Závěrem tohoto posouzení je konstatováno, že záměr nemá významný 
negativní vliv na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
Vzhledem k výsledku posouzení nejsou navržena žádná opatření k prevenci, vyloučení či snížení 
vlivu. Orgán ochrany přírody v rámci zaslaného vyjádření k Oznámení neměl k Hodnocení 
dopadů na soustavu NATURA 2000 žádné připomínky. 
 
MČ dále konstatuje, že záměr má negativní vliv v rámci současného areálu botanické zahrady. Je 
navrženo kácení dřevin a nové oplocení až na samu hranici přírodní památky Havránka, 
významného krajinného prvku, biocentra, což znamená prakticky odstranění ochranného pásma 
uvedených prvků. Tím se významně zvyšují rizika negativních ekologických procesů, která 
nejsou v souladu s cíli ochrany a posláním těchto prvků. Ovlivněno záměrem může být i 
prameniště Haltýř v rámci PP Havránka, a to snížením přítoku, případně znečištěním. 
 
Příslušný úřad se s vyjádřením MČ neztotožňuje. Součástí Oznámení je Hodnocení vlivů podle 
§ 67 zákona č. 114/1992 Sb. (Mgr. Pavel Bauer, září 2019), ve kterém jsou podrobně 
vyhodnocena možné negativní vlivy a rizika realizace záměru ve vztahu k současnému areálu 
BZP, resp. k PP Havránka. Vzhledem k charakteru záměru je uveden následující závěr: 
„Záměr bude mít mírný negativní vliv v rámci současného areálu BZP. Posunutí kácení dřevin a 
oplocení až na hranici přírodní památky Havránka, významného krajinného prvku, biocentra a 
fakticky na okraj rokle znamená odstranění funkční části ochranného pásma uvedených prvků. 
Zvyšují se reálně rizika negativních ekologických procesů i v rámci přírodní památky Havránka, 
významného krajinného prvku a biocentra, které nejsou zcela v souladu s cíli ochrany 
a posláním těchto prvků. Současný stav dotčeného přírodního prostředí je ale poměrně značně 
neuspokojivý a situace se v rámci kategorií pro hodnocení stavu přírodního prostředí z hlediska 
ochrany měnit nemusí. V tomto specifickém případě je podmínkou umístění a realizace stavby 
souhlas orgánu ochrany přírody, který může využít formálního postupu při aplikaci zákona na 
základě zjištěných trendů vývoje území v důsledku realizace záměru.“ 
 
Součástí Oznámení je rovněž Stanovisko hydrogeologa k možnému dopadu záměru na 
prameniště potoka Haltýř (RNDr. Tomáš Vrana, červenec 2019), kde je konstatováno, že lze 
kvalifikovaně předpokládat, že záměr výstavby vstupního centra BZP, bez ohledu na nejasné 
budoucí rozdělení poměru spotřeby dešťových vod pro provoz zahrady a pro doplňování 
podzemních vod jejich vsakováním do horninového prostředí, rozsáhlou hydrogeologickou 
strukturu nijak zásadně, resp. měřitelně neovlivní. 
 
Z hlediska možného vlivu záměru na PP Havránka je nutno konstatovat, že v dalších stupních 
projektové přípravy bude muset být vydáno závazné stanovisko k stavební činnosti v ochranném 
pásmu PP Havránka. Orgán ochrany přírody, který bude toto závazné stanovisko vydávat, 
neuplatnil k Oznámení žádné zásadní připomínky.  
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MČ dále uvádí, že záměr předpokládá budování dřevěných chodníků na pozemku parc. č. 
1304/1, kde byl v minulosti navrhován jiný záměr (ekologické centrum s rozhlednou) a kde se ve 
skutečnosti nachází vzrostlý dubový les. Nyní předkládaný záměr na str. 11 uvádí, že „z 
formálního hlediska se o les nejedná", což lze vnímat jako jeho ohrožení, byť je následně 
uváděno, že se o jeho kácení neuvažuje. 
 
Navržené dřevěné chodníky jsou navrženy ve stopě stávajících vyšlapaných cest, s jejich 
realizací není spojeno žádné kácení dřevin. Realizací dřevěných chodníků dojde k ochraně 
bylinného pásma, rovněž bude zvýšen komfort pro pěší návštěvníky BZP. 
 
MČ uvádí, že si záměr vyžádá rozsáhlé kácení stromů - dle strany 75 záměru je popsáno kácení 
122 stromů, 13 keřů a keřových skupin včetně porostu tisu červeného na ploše 247 m2. Ze 
závěru akustické studie vyplývá, že u stávající zástavby by bez provedení protihlukových 
opatření (akustických stěn u VZT jednotky č. 1 na střeše) došlo k překročení hygienických 
limitů, což také vypovídá o míře zátěže pro okolí. Samotný závěr akustické studie MČ 
zpochybňuje, protože studie nezohledňuje zhoršení akustických poměrů, dané kácením 
významného množství zeleně, která nyní působí jako akustická clona. 
 
Příslušný úřad konstatuje, se s vyjádřením MČ neztotožňuje. Navržení akustické stěny u VZT 
jednotky č. 1 umístěné na střeše navrženého objektu je standartním řešením, jehož cílem je 
splnění příslušných hygienických limitů z provozu stacionárních zdrojů hluku. MČ zpochybňuje 
závěry hlukové studie, a to z důvodů, že ve studii není uvažováno s kácením stromů, které ve 
stávajícím stavu působí jako akustická clona. Příslušný úřad konstatuje, že není zřejmé, vůči 
čemu by měly kácené stromy tvořit akustickou clonu, neboť stromy určené ke kácení nemohou, 
vzhledem ke svému umístění, tvořit clonu vůči hluku z ul. Pazderkova ve vztahu k posuzované 
obytné zástavbě. Příslušný úřad konstatuje, že hluková studie je zpracována v souladu s platnou 
legislativou a komplexně hodnotí možné vlivy záměru na akustickou situaci v okolí záměru. 
Kácená zeleň bude v místě záměru nahrazena novou výsadbou, přičemž bude vysazeno 
minimálně o 4 ks zeleně více, než bude pokáceno.   
 
Vzhledem k výše uvedeným bodům MČ požaduje zamítnutí Záměru vzhledem k jeho 
nevhodnosti ze všech výše uvedených důvodů. V případě pokračování řízení dalšími etapami 
MČ požaduje, aby Záměr byl posuzován v procesu tzv. velké EIA (tj. zpracována dokumentace, 
posudek a závazné stanovisko), včetně posouzení všech výše uvedených bodů v plném rozsahu. 
 
Příslušný úřad ve shodě se zpracovatelem Oznámení konstatuje, že z hlediska vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví je záměr akceptovatelný. Příslušný úřad má za to, že 
v zjišťovacím řízení bylo prokázáno, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na životní 
prostředí, a proto nebude posuzován dle zákona. 
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (dále jen ČIŽP) nemá k Oznámení 
zásadní připomínky, pouze upozorňuje na skutečnost, že v případě odvádění splaškových vod do 
kanalizace pro veřejnou potřebu je nutné zajistit takové technické opatření, aby do kanalizace 
byly odváděny surové splaškové vody bez předčištění. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že na uvedenou připomínku lze reagovat v dalších fázích projektové 
přípravy. Z vyjádření ČIŽP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani není tímto 
dotčeným správním úřadem požadováno.  
 
Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP) nepožaduje podrobit záměr dalšímu 
posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. a konstatuje, že Oznámení je zpracováno v dostatečném 
rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí z hlediska ochrany veřejného zdraví. 
Součástí Oznámení byla hluková studie. Byl proveden výpočet hluku z dopravy, byla stanovena 
stávající situace na komunikacích II. třídy, kdy hodnoty nepřekračují hygienický limit. Dále byla 
stanovena výhledová varianta na rok 2024 a po naplnění ÚP HMP. Byly zhodnoceny záměrem 
vyvolané změny – hluk z obslužného provozu u nejbližší obytné zástavby. Vypočtené změny 
jsou minimální a objektivně měřením neprokazatelné, nezpůsobí překročení limitů. Byly 
posouzeny i stacionární zdroje hluku a navržena protihluková opatření – akustická stěna, tlumiče 
hluku na VZT zařízeních. Rovněž byl proveden výpočet hluku ze stavební činnosti a stanovena 
protihluková opatření. Ze studie vyplývá, že realizace posuzovaného záměru není v rozporu 
s platnou legislativou. 
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že z hlediska vlivů na ovzduší lze záměr označit za 
akceptovatelný. 
Závěrem je konstatováno, že při dodržení navržených opatření v jednotlivých studiích jsou 
z hlediska dopadů vlivů na lidské zdraví změny nevýznamné a vlivem záměru nedojde ke 
zvýšení zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření HS HMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat.  
 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP) jako dotčený 
správní úřad nepožaduje posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. 
 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a z hlediska myslivosti nemá OCP MHMP 
připomínky. 
 
Z hlediska lesů a lesního hospodářství OCP MHMP konstatuje následující: 
Objekt je řešen s ohledem na provozní úspornost a ekologii. Stavba bude „ponořena“ do zeleně, 
čímž bude částečně chráněna proti přehřívání. Objekt využívá recyklaci vody získanou z vod 
dešťových, nevyužívá pitnou vodu k jiným účelům než k pitným a splašková voda je přečištěna 
pomocí ČOV umístěné na střeše objektu. V rámci areálu je zužitkována i recyklována dešťová 
voda, která bude shromažďována v retenční nádrži a v jezírku umístěném v atriu a následně 
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využívána k závlaze rostlin ve skleníku a venkovních prostor. Přečištěná voda ze střešní 
kořenové čističky (společně s dešťovou vodou) bude svedena do akumulačních nádrží areálové 
dešťové kanalizace a po hygienizaci bude dále využívána k zálivce a ke splachování toalet. 
Přepady z nádrží budou vyvedeny do povrchových vsakovacích zařízení (průlehů). V nádržích 
bude vyčleněn retenční objem a instalován regulátor odtoku, aby přítok do průlehů byl 
redukován. 
Záměr je navržen ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků parc. č. 1219 a 1218/2 k.ú. Troja. 
Pro umísťování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). Budova je navržena ve vzdálenosti 
cca 5 m, v těchto místech bude mít stavba výšku cca 8 m. Průlehy jsou navrhovány v těsné 
blízkosti lesního pozemku parc. č. 1304/1 k.ú. Troja. Při hranici s lesem bude rovněž oplocení 
areálu. OCP MHMP upozorňuje, že pro navazující stupně dokumentace bude požadovat 
zohlednění blízkosti lesa – např. volbu šetrných technologií pro minimalizaci možných 
negativních vlivů.  
Přístup pro pěší je navržen rovněž po stávajících cestách na pozemku parc. č. 1304/1 k.ú. Troja. 
Jedná se o pozemek s lesním porostem, který je nicméně v současnosti v katastru nemovitostí 
veden jako orná půda. Na tomto pozemku jsou v trasách stávajících nezpevněných cest navrženy 
„dřevěné lesní lávky“, které dle Oznámení nevyžadují žádné zásahy do stávající zeleně. Přestože 
se v současnosti dle evidence katastru nemovitostí nejedná o lesní pozemek, pro případ, že by 
vzhledem ke skutečnému stavu na pozemku došlo v budoucnu ke změně druhu tohoto pozemku 
na pozemek lesní, orgán státní správy lesů vzhledem k výše uvedenému a zvýšenému plnění 
rekreační funkce lesa nebude mít námitek k realizaci těchto dřevěných lávek. 
 
Orgán státní správy lesů přihlédl i k tomu, že se jedná o záměr botanické zahrady, jejímž 
posláním je pomáhat při ochraně ohrožených druhů rostlin, účastnit se vědeckého výzkumu a 
slouží výchově a vzdělávání široké veřejnosti. Předložený záměr podpoří plnění výše uvedených 
funkcí dané instituce.  
 
K Oznámení záměru OCP MHMP nemá další připomínky, nevyžaduje posouzení v dalších 
stupních procesu EIA. 
 
Z hlediska nakládání s odpady OCP MHMP konstatuje, že v přehledu produkce odpadů v době 
provozu postrádáme zmínku k odpadům, které budou vznikat provozem gastronomického 
zařízení. Jedná se zejména o odpady kat. č. 20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven, popř. 20 01 25 jedlý olej a tuk. Skladování těchto odpadů v místě vzniku podléhá 
vyhlášce MZ č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Pokud to charakter 
činnosti vyžaduje, zřizuje se sklad organického odpadu chlazený. Pokud charakter činnosti 
nevyžaduje takový sklad, musí být režim odvozu organických odpadů zabezpečen tak, aby 
nedocházelo k jeho hromadění, plesnivění a hnilobě, vnikání škodlivých a epidemiologicky 
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významných členovců, hlodavců a dalších živočichů a jakémukoliv nepříznivému ovlivňování 
provozovny a jejího okolí tímto odpadem.  
 
Z hlediska ochrany ovzduší OCP MHMP konstatuje, že dle údajů map klouzavých pětiletých 
průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý 
průměr 2014 – 2018) dosahují v dotčené lokalitě max. průměrné roční koncentrace NO2 úrovně 
19,1 μg/m3, polétavého prachu frakce PM10 úrovně 24,2 μg/m3, PM2,5 úrovně 17,7 μg/m3 a 
benzenu úrovně 1,2 μg/m3. Průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (B(a)P) vykazuje 
hodnotu 1,2 ng/m3. U průměrných denních koncentrací PM10 je 36. nejvyšší hodnota na úrovni 
42,7 μg/m3. V zájmovém území nedochází k překračování imisních limitů, s výjimkou B(a)P. 
Nadlimitní koncentrace B(a)P se vyskytují na většině území hl. m. Prahy a jsou způsobené 
především spalováním tuhých paliv v lokálních topeništích. 
Dle modelového zpracování imisních koncentrací na území hl. města Prahy od společnosti 
ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. činí maximální hodinová koncentrace oxidu 
dusičitého ve vybraných bodech v poslední zpracované aktualizaci max. 92,14 μg/m3.  
Součástí Oznámení je rozptylová studie (září 2019) zpracovaná RNDr. Marcelou Zambojovou, 
držitelem osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydaným rozhodnutím MŽP 
pod č. j. 599/820/10/KS, která hodnotí vliv provozu záměru na kvalitu ovzduší v jeho okolí, 
a také kumulativní imisní příspěvky k roku 2024 způsobené nejen záměrem, ale také navýšenou 
automobilovou dopravou realizovanou na okolní silniční síti po dokončení dalších záměrů 
ovlivňujících intenzity dopravy na modelované silniční síti. 
Dočasným zdrojem emisí v době výstavby mají být výkopové stavební práce, pojezdy 
nákladních automobilů a stavební mechanizace. Obecně lze očekávat vysoké příspěvky 
k maximálním denním maximům PM10, a proto je v rozptylové studii doporučeno volit vhodné 
technické a organizační prostředky pro omezení prašnosti z výstavby, které byly zapracovány do 
Oznámení záměru. 
Zdrojem emisí při provozu bude vyvolaná automobilová doprava, plynová kotelna 
a dieselagregát. Z rozptylové studie vyplývá, že při provozu záměru budou v síti referenčních 
bodů k roku 2024 max. imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím NO2 max. v úrovni 
0,031 μg/m3, u polétavého prachu frakce PM10 v úrovni max. 0,039 μg/m3, u polétavého prachu 
frakce PM2,5 v úrovni max. 0,039 μg/m3, u benzenu max. v úrovni 0,003 μg/m3 
a u benzo(a)pyrenu max. v úrovni 0,0028 ng/m3. Imisní příspěvky k max. denním imisním 
koncentracím polétavého prachu frakce PM10 budou v úrovni 0,25 μg/m3 a k max. hodinovým 
imisním koncentracím NO2 v úrovni 13 μg/m3. Vzhledem k výši imisních příspěvků nebude 
docházet k překračování imisních limitů u průměrných ročních imisních koncentrací 
znečišťujících látek, s výjimkou B(a)P. Uvedené hodnoty imisního příspěvku benzo(a)pyrenu na 
úrovni pikogramů jsou nedetekovatelné. Zpracovatelka přesto doporučuje realizovat výsadbu 
izolační zeleně v počtu 4 stromů s průměrným objemem koruny 3 m3 pro kompenzaci emisního 
příspěvku B(a)P z provozu záměrem generované dopravy. 
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V závěru uvádí, že celkově z hlediska vlivů na ovzduší lze záměr „Vstupní areál Botanické 
zahrady hlavního města Prahy“ i v kumulaci s navýšenou nesouvisející automobilovou dopravou 
v řešené lokalitě označit za přijatelný. 
Vzhledem k očekávané četnosti provozu náhradního zdroje elektrické energie (pouze několik 
hodin do roka) je možné konstatovat, že nedojde k překročení ani u krátkodobého imisního 
limitu NO2. S ohledem na vysoké imisní příspěvky NO2 a strategický cíl hlavního města Prahy, 
kterým je dosažení legislativou stanovené kvality ovzduší na celém území a její trvalé udržení, 
bude OCP MHMP v dalším stupni projektové přípravy požadovat instalovat dieselagregát, který 
dosahuje emisní úrovně Stage III A a lepší.  
Dále OCP MHMP požaduje v následujícím stupni PD stanovit komplexní soubor opatření na 
účinné omezování prašnosti během výstavby záměru. Při stanovení účinných opatření bude 
nezbytné respektovat Metodický pokyn MŽP ze září 2019, zaměřený ke stanovování podmínek 
k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností. 
Po prostudování předloženého Oznámení záměru orgán ochrany ovzduší konstatuje, 
že při dodržení opatření pro minimalizaci prašnosti uvedených v rozptylové studii, 
dopracovaných pro projektovou dokumentaci pro fázi územního a stavebního řízení a výsadbě 
stromů nad rámec kácení budou dopady realizace záměru a následný provoz minimální.  
Z hlediska ochrany ovzduší OCP MHMP nevyžaduje pokračování v procesu dle zákona 
č. 100/2001 Sb. 
 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny OCP MHMP uvádí, že součástí dokumentace je 
dendrologický průzkum zpracovaný Růžička a partneři s.r.o., a dále doplňující průzkum od 
autora Oznámení. V texu Oznámení je uvedeno, že záměr je v kolizi s 102 ks dřevin. Většina 
jedinců ale nedosahuje rozměrů, pro které by bylo nutné vydávat povolení ke kácení.  
V doplňujícím průzkumu jsou uvedeny dřeviny východní části areálu, které jsou v ochranném 
pásmu přírodní památky Havránka a pro které bude nutné povolení ke kácení vydat. Povolení ke 
kácení dřevin, které rostou v ochranném pásmu přírodní památky, bude vydávat OCP MHMP. Je 
nezbytné upozornit, že pro toto povolení, je nutné upřesnit rozměry dřevin a jejich umístění 
v terénu. 
OCP MHMP upozorňuje, že přestože dřeviny určené ke kácení jsou podměrečné, je možné je 
považovat za porost a pokud v součtu jeho celková plocha přesáhne 40m2, je nutné také žádat o 
povolení ke kácení. Stejně i tak pokud by se jednalo o stromořadí. 
Součástí Oznámení je také Hodnocení dopadů záměru na soustavu NATURA 2000 zpracované 
Mgr. Pavlem Bauerem v říjnu 2019. Závěrem hodnocení je, že záměr vstupního areálu nebude 
mít významný negativní vliv na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality. 
V přiloženém Hodnocení vlivů podle §67 zákona č.114/1992Sb., zpracované Mgr. Pavlem 
Bauerem (dále jen hodnocení) je uveden seznam nalezených druhů flóry a fauny. Ze zvláště 
chráněných byly nalezeny pouze druhy prskavec menší, svižník polní, čmelák skalní a čmelák 
zemní, kde u druhů čmeláků nebylo prokázané hnízdo. K druhu prskavec a svižník hodnocení 
v části vlivu na faunu uvádí, že optimální biotop obou druhů je v celém prostoru na svazích teras 
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Vltavy, k relevantnímu ovlivnění populace prskavce menšího a ani svižníka polního nedojde a 
vliv záměru bude zanedbatelný. 
Stavba je navržena v přírodním parku Drahaň – Troja, který byl vymezen nařízením Rady hl. m. 
Prahy č. 10/2014. Oznámení se věnuje možnému vlivu záměru na krajinný ráz lokality (viz str. 
77). Součástí dokumentace jsou dálkové pohledy na lokalitu z Žižkova a Baby se zákresem 
záměru. Dále jsou připojené letecké pohledy na lokalitu bez i se zakreslením záměru.  
Z uvedených pohledů a i z celkové výšky záměru je zřejmé, že charakter lokality nebude 
záměrem ovlivněn. Stavba je pouze přízemní, v okolí obklopená vzrostlou zelení a je umístěna 
na části plošiny, kde navazující svah, který je pohledově exponovaný začíná až pod spodní 
(jižní) hranicí navrženého záměru. 
Záměr dále zasahuje do ochranného pásma přírodní památky Havránka, v dalších stupních řízení 
bude nutné vydat závazné stanovisko k stavební činnosti v ochranném pásmu. Zpracovatel také 
dodal stanovisko hydrogeologa k možnému dopadu uvedeného záměru na prameniště potoka 
Haltýř, které je předmětem ochrany přírodní památky Havránka. Zde je uvedeno, že vzhledem 
ke geologické stavbě okolí záměru, jeho dimenzím a umístění a geologickému charakteru okolí 
území přírodní památky realizace záměru neovlivní hydrogeologickou strukturu území přírodní 
památky. 
K Oznámení OCP MHMP nemá zásadních připomínek a projednávání záměru v dalších stupních 
procesu EIA nepožaduje. 
 
Z hlediska ochrany vod OCP MHMP konstatuje, že hlavní vstupní objekt bude tvořen 
železobetonovým skeletem s lehkými vyzdívanými nebo prosklenými příčkami. Skleník bude 
ocelovou konstrukcí se skleněným pláštěm. Parkovací stání v první etapě v úrovni 1NP budou 
tvořena zpevněnou plochou ze žulových kostek, druhá etapa počítá s výstavbou 2NP 
s konstrukcí v kombinaci montovaných ŽB sloupů a monolitického přestropení se ztraceným 
bedněním z trapézových plechů. Parking bude chráněn před sluncem popínavými rostlinami. 
Střechy nad vstupní veřejnou částí a administrativní částí jsou navrženy jako vegetační a 
přístupné veřejnosti s naučnou stezkou. Objekt je navržen s ohledem na provozní úspornost a 
ekologii. Objekt bude využívat dešťové vody, pitná voda bude využívána výhradně k pitným 
účelům a splaškové vody budou přečištěny pomocí v čistírně odpadních vod umístěné na střeše 
objektu. Dešťová voda, která bude shromažďována v retenční nádrži a dále v jezírku umístěném 
v atriu budovy, bude následně využívána k závlaze rostlin ve skleníku a venkovních prostorách. 
Novostavba bude napojena na vodovod pro veřejnou potřebu prostřednictvím nové přípojky, 
užitková voda pro závlahu bude čerpána z Vltavy na základě povoleného nakládání s vodami 
(užitkový vodovod je povolen samostatně a není součástí tohoto Oznámení záměru). Záměr 
předpokládá přeložky areálových sítí z důvodu jejich prostorové kolize s navrženou stavbou. 
Splaškové vody (recepce, prodejny, velín, administrativní část, přednáškový sál, knihovna a 
restaurace) budou svedeny gravitačně do čerpací šachty, kde budou předčištěny, a dále budou 
výtlakem přečerpány do systému střešní kořenové čistírny odpadních vod. Přečištěná voda 
z kořenové čistírny bude společně s dešťovou vodou svedena do akumulačních nádrží areálové 
dešťové kanalizace a po hygienizaci (UV lampy) bude dále využívána k zálivce a dále bude 
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využívána jako užitková voda ke splachování toalet. Přebytečné splaškové vody (v létě nad 
kapacitu kořenové čističky, v zimě všechny) budou přečerpány do uklidňovací šachty a dále 
budou odváděny stávající areálovou kanalizací do stoky jednotné kanalizace pro veřejnou 
potřebu. Velikost akumulační (předčišťovací) jímky splaškových vod bude cca 138 m3, což má 
odpovídat předpokládané pětidenní produkci splaškových vod. Zde pomocí aerace a usazování 
(septik) bude voda předčištěna. Sekundární čištění odpadní vody proběhne na vertikálním pulzně 
skrápěném kořenovém filtru o velikosti 2 870 m2. Splaškové odpadní vody z kuchyňského 
provozu budou svedeny do odlučovače tuku s následným odtokem do areálové splaškové 
kanalizace. Zachycený tuk bude odvážen k externí likvidaci. 
Srážkové vody ze střech, které jsou vyjma skleníků navrženy jako vegetační, budou odváděny do 
akumulační nádrže. Horní úroveň dvouetážového parkingu bude odvodněna přes odlučovač 
lehkých kapalin přes zemní kořenovou čistírnu do akumulační nádrže. Likvidace přebytků 
srážkových vod je navržena v systému vsakovacích průlehů. Za stávajícího stupně projektové 
přípravy se však odhaduje, že záměr a zavlažované plochy v okolí budou vykazovat spíše deficit 
vody a závlahovou vodu bude nutné doplňovat z jiných zdrojů (užitková voda odebíraná 
z Vltavy, případně před zprovozněním užitkového vodovodu též pitná voda z vodovodu pro 
veřejnou potřebu). 
Vytápění a ohřev TUV budou zajištěny použitím tepelných čerpadel systému vzduch – voda 
doplněných o plynové kondenzační kotle. Jako záložní zdroj elektrické energie je navržen 
dieselagregát o výkonu 144 kW/190 kVA s maximální hodinovou spotřebou nafty navrhovaného 
motorgenerátoru 45,9 l/h. 
Ve východním sousedství záměru se nachází PP Havránka s pramenem Haltýř, který dotuje 
stejnojmenný potok – pravostranný přítok Vltavy. Přílohou předloženého Oznámení záměru je 
„Stanovisko hydrogeologa k dopadu navrhované stavby Vstupního areálu Botanické zahrady hl. 
m. Prahy na prameniště v přírodní památce Havránka“ (RNDr. Tomáš Vrana, červenec 2019). 
Toto stanovisko shrnuje vlivy na prameniště Haltýř s prameny Trojský Haltýř, Pod Haltýřem a 
Havránka následujícím způsobem: Všechny tři prameny jsou vzájemně bezprostředně blízké a 
jsou napájeny jedinou rozsáhlou hydrogeologickou strukturou vázanou na propustné prostředí 
pleiocénních vltavských štěrkopískových teras. Dle závěru posudku lze kvalifikovaně 
předpokládat, že záměr výstavby vstupního centra botanické zahrady bez ohledu na nejasné 
budoucí rozdělení poměru spotřeby dešťových vod pro provoz zahrady a pro doplňování 
podzemních vod jejich vsakováním do horninového prostředí rozsáhlou hydrogeologickou 
strukturu nijak zásadně neovlivní. 
 
K Oznámení záměru nemá OCP MHMP z hlediska ochrany vod zásadní připomínky. Pouze 
upozorňuje na možná zdravotní rizika spojená s hospodařením s odpadními vodami (přístupná 
mokřadní střecha sloužící jako kořenová čistírna), proto doporučuje provést odpovídající 
opatření, která vyloučí styk veřejnosti s odpadními vodami, a dále doporučuje zvýšený důraz na 
dohled nad spolehlivou funkcí zařízení na hygienizaci vod používaných k závlaze. Stavby 
vodních děl podléhají povolení vodoprávního úřadu. Z hlediska použití dieselagregátu, jakožto 
záložního zdroje elektrické energie, se upozorňuje, že zařízení využívá pro svůj provoz 
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motorovou naftu a v menší míře motorový olej. Tyto kapaliny jsou závadnými látkami ve smyslu 
definice dle ust. § 39 vodního zákona, proto je jejich uživatel povinen dodržovat povinnosti 
v tomto ustanovení uvedené. Jde zejména o povinnost zabezpečit zařízení tak, aby nedošlo 
k úniku závadných látek a k ohrožení podzemních a povrchových vod těmito látkami. Dále 
v případě, že bude uživatel závadných látek s nimi zacházet ve větším rozsahu nebo způsobem 
spojeným se zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody dle ust. § 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, ve 
znění pozdějších předpisů, je povinen zpracovat a předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení 
plán opatření pro případy havárie. 
Projednávání záměru v dalších stupních procesu EIA se nepožaduje. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Ve vyjádření jsou uvedeny požadavky a 
doporučení pro další fáze projektové přípravy. 

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OPP MHMP) ve vyjádření 
upozorňuje na zákonné povinnosti stavebníka, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření OPP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno.  

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen IPR) 
s předloženým záměrem podmíněně souhlasí. Podmínky souhlasu jsou následující: 
 
1. Umístění patrového parkoviště orientovaného k ul. K Pazderkám je logické z hlediska 
dopravního, oslabuje však vnímání areálu jako vstupní brány do Botanické zahrady hl. m. Prahy 
a v širším kontextu i jako nástupního prostoru do Trojské kotliny. Pro lokalitu severně od 
botanické zahrady je připravován projekt celoměstsky významného zeleného propojení podél 
Trojské kotliny společně s vedením tramvajové trati v profilu ul. K Pazderkám. Ul. K Pazderkám 
se má stát kvalitním veřejným prostranstvím, kde bude významně posílena veřejná doprava a 
současně redukována doprava individuální, bude prověřováno také vybudování podélných 
parkovacích stání sloužících návštěvníkům Trojské kotliny, tedy i Botanické zahrady. 
Z předložené dokumentace není zřejmé, jakým způsobem byl stanoven navržený počet 
parkovacích míst. Forma patrové parkovací konstrukce nad terénem bez stromů se jeví jako 
nevhodná. V další fázi přípravy realizace požaduje IPR koordinovat záměr se zmíněným 
projektem, přitom může dojít k výraznému snížení nároků na parkování v areálu a oba záměry se 
navzájem mohou pozitivně ovlivnit. V případě nezbytnosti zachování kapacity parkoviště 
doporučuje IPR prověřit možnost umístění jednoho podlaží parkoviště pod zem, případně jiný 
způsob, jak snížit dominanci parkování při vstupu do areálu. IPR připomíná nutnost výsadby 
stromů na povrchových parkovištích. 
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Příslušný úřad konstatuje, že uvedená připomínka týkající se nevhodného umístění patrového 
parkoviště se týká urbanistického řešení, které není předmětem posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí. Kapacita parkovacího domu byla stanovena vzhledem k počtu návštěvníků a 
pracovních míst. Dle Pražských stavebních předpisů je botanická zahrada specifickým užíváním, 
pro které není stanoven ukazatel základního počtu stání na jednotku HPP. 
Požadavek na koordinaci výstavby záměru a projektu zeleného propojení podél Trojské kotliny 
je pro další fáze projektové přípravy oprávněný. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
je pak případné snížení počtu parkovacích stání vlivem realizace podélných parkovacích stáních 
při ul. K Pazderkám pozitivním jevem. 
 
2. Pro zlepšení prostupnosti a vytvoření podélných zelených propojení jak podél ul. K 
Pazderkám tak mezi parkovištěm a hlavní budovou doporučuje IPR zachovat stávající šířku 
vegetačního pásu mezi parkovištěm a ulicí v celé jeho délce, požaduje zvážit přesunutí vjezdu do 
areálu z ul. K Pazderkám na východní stranu areálu, což by přispělo k oddělení hlavního 
přístupu pěších z autobusových zastávek od automobilové dopravy, a navrhnout další přístup pro 
pěší ze severovýchodního cípu řešeného území. 
 
Navržená doporučení mají opět spíše urbanistický charakter, příslušný úřad ponechává 
navržená doporučení bez komentáře. 
 
3. IPR předpokládá také řešení povrchů vzhledem k hospodaření s dešťovou vodou a 
minimalizaci zahřívání (tepelného ostrova) vzhledem k městským schváleným strategiím 
implementace na klimatickou změnu a strategickému plánu. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že předpoklad IPR daný záměr naplňuje, parkovací dům má střechu 
navrženou z popínavé zelně, rovněž hlavní objekt je navržen se zelenou střechou. Na střeše 
objektu bude rovněž umístěna kořenová čistírna. Dešťová voda bude shromažďována v retenční 
nádrži a dále v jezírku umístěném v atriu budovy, bude následně využívána k závlaze rostlin ve 
skleníku a venkovních prostorách 
 
Ivan Pur se záměrem zcela nesouhlasí, a to především z následujících důvodů: 
 
1. Územní systém ekologické stability 
Ohledně vlivu na územní systém ekologické stability se v Oznámení uvádí jediný odstavec: 
„Zájmová stavební plocha nezasahuje do prvků ÚSES. V okolí je lokální ÚSES vymezen. Lokální 
biokoridor prochází roklí s pramenem Haltýř, jedná se zároveň o prostor přírodní památky. 
Další prvky ÚSES se nacházejí ve větším odstupu od zájmové plochy.“ (viz str. 64 Oznámení). 
Citované tvrzení oznamovatele nepostihuje plně skutečný stav věci. Ve skutečnosti tím, že v 
roce 2011 došlo k rozsáhlému oplocení areálu Botanické zahrady, byla vytvořena překážka pro 
pohyb některých druhů (větších savců) biokoridorem N 3/5, který napříč areálem zahrady 
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prochází. Plot je cca 2 metry vysoký, ocelové konstrukce, s betonovými protipodhrabovými 
deskami. 
Botanické zahradě bylo již tehdy známo, že výstavbou plotu pohyb části organismů znemožnila. 
Zadala si proto zpracování návrhu přeložky nadregionálního biokoridoru u projekční kanceláře 
Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. Ta na základě ústního předjednání s hlavními 
dotčenými orgány zpracovala k projednání dokumentaci „Zdvojení trasy nadregionálního 
biokoridoru Lochkovský profil – Podhoří“, 07/2014. Ministerstvo životního prostředí 
předloženou dokumentaci ve svém vyjádření odmítlo, byť byla zpracována na základě 
projednání s jeho pracovníky. Situace tedy zůstala nevyřešena. 
Botanická zahrada k tomu v Generelu rozvoje – aktualizace 2017 na str. 10 uvádí: „Nevyřešený 
problém kolize biokoridoru s areálem Botanické zahrady přetrvává a zahrada by měla nadále 
usilovat o přeložku biokoridoru v navržené trase. V této situaci je v rámci generelu stále držena 
plošná rezerva pro přeložku biokoridoru, podél severní hranice oploceného areálu zahrady.“ 
Důkaz:  

• Generel rozvoje Botanické zahrady hl. m. Prahy – aktualizace 2017 dostupný na 
webových stránkách praha.eu jako příloha usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1221 ze dne 
29.5.2018 

• Podklady, které Botanická zahrada v souvislosti s přeložkou biokoridoru podala MŽP – 
nechť jsou vyžádány od MŽP 

Pokud by došlo k realizaci záměru oznamovatelem, tak možnost přeložit biokoridor, aby vedl 
severně podél oploceného areálu Botanické zahrady, by tím byla definitivně zablokována. 
Přestože Botanická zahrada o nevyřešeném problému biokoridoru ví, v Oznámení o tom mlčí. V 
lese v trojském svahu – jak západně od areálu Botanické zahrady, tak východně od areálu – se 
běžně zdržují srny. Že se trojský svah na celou výšku od řeky na jihu po ulici K Pazderkám na 
severu uzavře ocelovo-betonovým plotem a nyní i jediné místo, kde by zvěř mohla procházet, se 
navrhuje zablokovat výstavbou záměru, pak takové jednání je neetické a nezákonné. 
 
Příslušný úřad k problematice ÚSES konstatuje, že v Oznámení je správně uvedeno, že 
„Zájmová stavební plocha nezasahuje do prvků ÚSES. V okolí je lokální ÚSES vymezen. Lokální 
biokoridor prochází roklí s pramenem Haltýř, jedná se zároveň o prostor přírodní památky. 
Další prvky ÚSES se nacházejí ve větším odstupu od zájmové plochy.“  
Ivan Pur ve vyjádření namítá, že případnou realizací záměru by byla znemožněna přeložka 
nadregionálního biokoridoru N 3/5. Pro přeložku je v rámci Generelu rozvoje BZP vyčleněna 
plošná rezerva podél severní hranice oploceného areálu zahrady. Zároveň upozorňuje, že 
v důsledku výstavby plotu (v roce 2011) nemůžou stávající nadregionální biokoridor využívat 
větší savci. Závěrem dodává, že jediné místo, kde  by zvěř mohla procházet se navrhuje 
zablokovat výstavbou záměru. 
Příslušný úřad konstatuje, že mu nepřísluší prověřovat, zda je navržený záměr v souladu 
s Generelem rozvoje BZP.  
K problematice přeložení nadregionálního biokoridoru je rovněž třeba konstatovat, že příslušný 
úřad má na základě úřední činnosti k dispozici Plán nadregionálního územního systému 
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ekologické stability Prahy s návazností na středočeský kraj (zpracovaný firmou Ageris 2018) na 
objednávku Ministerstva životního prostředí. Ten je začleněn do Územně analytických podkladů 
hl. m. Prahy. Slouží jako podklad při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu 
města a dalších dokumentací. Jsou tedy podkladem pro vymezení územního systému ekologické 
stability pro nový územní plán  hl. m. Prahy, který se zpracovává. Také v tomto plánu územního 
systému ekologické stability Prahy  je nadále trasa nadregionálního biokoridoru č.  N 3/5 
vedena v současné trase, téměř přímou trasou venkovním expozicemi PBZ, mezi lokálními 
biocentry č. L1/69 a  č. L1/70. Změna trasy vedení biokoridoru  tedy není plánovaná.  
K připomínce ohledně zablokování jediného možného místa pro přechod zvěře realizací záměru 
je třeba konstatovat, že po realizací záměru bude mít naopak zvěř více prostoru k případnému 
přesunu, neboť dojde k odstranění oplocení stávajícího parkoviště.  
 
2. Vlivy na krajinu a krajinný ráz 
Oznamovatel uvádí, že: „Z hlediska dálkových pohledů je možný výhled k lokalitě záměru 
prakticky ze Žižkova a Baby. Pohledy z Letné, Hradčan a Petřína možné nejsou.“ (viz str. 77 
Oznámení). Ani zde tvrzení oznamovatele nepostihuje skutečný stav věci. Zájmová stavební 
plocha je ve skutečnosti z Petřína dobře viditelná. Při pohledu z Petřínské rozhledny se nachází 
za předními (západními) věžemi katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha; při pohledu z 
Nebozízku se nachází za východním okrajem Pražského hradu s Černou věží a pří pohledu od 
Hladové zdi je nad střechami Malé Strany, jak dokládají přiložené fotografie. Je tedy třeba 
zvažovat vizuální působení navrhované stavby ze všech možných míst výhledu v krajině a z 
historického centra. 
Zda z uvedených významných vyhlídkových míst bude stavba viditelná, by v praxi záviselo na 
stavu stromořadí jižně od zamýšlené stavby. Po dobu, kdy stromořadí lip bude v dobrém stavu, a 
v době vegetačního růstu, tak listy stromů mohou stavbu ukrývat. Pokud listy opadají (mimo 
vegetační období) či pokud stromy budou někdy pokáceny, pak stavba při pohledech z Petřína 
bude viditelná a bude působit na vzhled trojského svahu. Protože nelze s jistotou zaručit, že 
konkrétní skupina stromů bude provždy v dobrém stavu, a protože listí na část roku opadává, 
měla by se při posuzování vlivu záměru na krajinu brát v potaz méně příznivá varianta – tedy, 
jak bude stavba v trojském svahu působit, pokud nebude stromy účinně zakryta. 
Brát by se též mělo v potaz, že Botanická zahrada není v současné době jediná, kdo má záměr 
umístit stavbu do trojského svahu. V současné době zde probíhá přinejmenším 6 řízení o 
povolení změny územního plánu. Pokud má být dodržena zásada proporcionality (zákaz 
diskriminace), tak musí být se všemi zacházeno stejně. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že nově doložené fotografie, které dokládají viditelnost záměru z 3 
dalších možných míst, potvrzují správnost závěru učiněném v Oznámení, a to, že krajinný ráz 
nebude ovlivněn. Ze všech doložených fotografií je zřejmé, že za záměrem se nachází stávající 
zástavba vícepodlažních panelových domů, která tvoří vizuální horizont, charakter lokality tudíž 
nemůže záměr ovlivnit.   
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Stavba je pouze přízemní, v okolí obklopená vzrostlou zelení a je umístěna na části plošiny, kde 
navazující svah, který je pohledově exponovaný začíná až pod spodní (jižní) hranicí navrženého 
záměru.  
 
Informace o pořizování 6 změn územního plánu na území trojského svahu nemá žádnou 
souvislost s navrženým záměrem.  
 
3. Doprava 
V aktuálních Územně analytických podkladech hl. m. Prahy 2016 se v části Hodnoty a problémy 
na str. 38 ohledně rekreační oblasti Draháň – Troja – Bubeneč upozorňuje na kumulaci zájmů: 
„Návštěvnost oblasti se stále zvyšuje, vyvolává vysoké nároky na automobilovou dopravu a 
MHD a dostává se do konfliktu s potřebami místních obyvatel i zájmy ochrany přírody.“ 
Záměrem oznamovatele je přivést do areálu v přírodním parku Draháň – Troja další návštěvníky 
– tedy stávající návštěvnost významně zvýšit. Protože Praha – Troja je však již v současnosti 
velmi zatížena individuální automobilovou dopravou, mimo jiné právě návštěvníků Zoologické 
zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy, je nepřípustné umísťovat zde další záměr 
zvyšující významně množství návštěvníků, dokud nedojde k realizaci napojení oblasti kolejovou 
dopravou (severní tramvajová tangenta propojující Prahu – Troja, Prahu 8 a Prahu 6). 
Navrhovaný rozsah záměru se jeví nepřiměřený i z hlediska funkční náplně, která není ve 
skutečnosti k činnosti Botanické zahrady v takovém rozsahu nezbytná (předpoklad celkem 6 
hostinských provozů jako jsou vinárna, restaurace, bistro). 
 
Příslušný úřad konstatuje, že vlivy záměru související s nově vyvolanou dopravou vlivem 
realizace záměru byly v Oznámení řádně vyhodnoceny. Z Dopravní studie vyplývá, že nově 
generovaná doprava záměrem činí 238 vozidel celkem v každém směru, z toho 8 pomalých. Ve 
výhledovém stavu (rok 2024) provozu v ul. K Pazderkám bude činit přitížení dopravy vlivem 
záměru cca 4% ve směru Kobylisy a cca 2,5% ve směru Troja.  
Tímto navýšením může být ovlivněna akustická situace a kvalita ovzduší v lokalitě. V Oznámení 
je doložena hluková studie, ze které jednoznačně vyplývá, že záměr je při dodržení navržených 
protihlukových opatření v dané lokalitě akceptovatelný. Rovněž rozptylová studie prokazuje 
akceptovatelnost záměru o dané kapacitě v předmětné lokalitě. 
Přiměřenost záměru posuzuje příslušný úřad z hlediska možných vlivů na životní prostředí. 
Z provedeného zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr tak, jak je navržen, nemůže mít významný 
negativní vliv na životní prostředí. 
 
4. Prostupnost krajiny v přírodním parku Draháň – Troja 
Koridorem mezi valem a stávajícím severním oplocením areálu Botanické zahrady – tedy napříč 
zájmovou stavební plochou – vede ve východo-západním směru důležitá pěšina umožňující v 
relativně klidném prostředí projít mezi východní a západní částí trojského svahu. Realizace 
záměru by pěšinu zablokovala a lidem by zbylo jen projít parkovištěm mezi auty a autobusy či 
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chodníkem po okraji frekventované komunikace K Pazderkám. Pěšinu dnes používají lidé s 
malými dětmi, lidé se psy, běžci. Prostupnost pro pěší je důležitým prvkem krajiny a je chráněna 
zákonem (§ 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 
 
Příslušný úřad konstatuje, že záměr tak, jak je navržen, neznemožňuje průchod daným územím 
ve východo-západním směru. Součástí záměru je mj. naučná stezka, která prochází záměrem ve 
výše uvedeném směru. 
Prostupnost územím pro pěší zůstane zachována.  
 
Závěrem se připomínkující připojuje se k nesouhlasnému stanovisku Městské části Praha 8, které 
bylo projednáno a schváleno na zasedání Rady Městské části Praha 8 dne 11. 12. 2019. Městská 
část Praha 8 dle předloženého návrhu svého vyjádření odůvodnila své negativní stanovisko 
následujícími důvody, následně je uveden obsah vyjádření MČ Praha 8. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že vyjádření MČ je vypořádáno výše v tomto Rozhodnutí. 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
zákona podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP 
MHMP. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání 
musí být uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Splnění podmínek podle 
§ 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. 

 
 
  
 
RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru 
 
podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník: 

• Oznamovatel – oprávněný zástupce  
Fránek Architects s.r.o. IDDS: swdxaet 

• Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města 
Prahy po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje 
za doručenou 

První den zveřejnění: 

Poslední den zveřejnění: 

• Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce pod dobu nejméně 15 dnů 
podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí) 
• Městská část Praha 8, Ondřej Gross – starosta, IDDS: g5ybpd2 
• Městská část Praha-Troja, Ing. Tomáš Bryknar - starosta, IDDS: 9qsbzvx 

 
• Na vědomí 

• Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček - náměstek primátora, Mariánské náměstí 2/2, 
110 01  Praha 1  

• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 

Praha 1 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 

110 00  Praha 1  
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, 

IDDS: c2zmahu 
 

• Spis 
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