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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek
AIM

Automatizovaný imisní monitoring

ArÚ AV ČR

Archeologický ústav Akademie věd České republiky

BTX

Aromatické uhlovodíky

CALM

Bezvětří

Cd

Kadmium

Cl

-

Chloridové anionty

CO

Oxid uhelnatý

CxHy

Uhlovodíky

CZT

Centrální zásobování teplem

ČHMÚ

Český hydrometeoro1ogický ústav

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSN

Česká státní norma

ČSÚ

Český statistický úřad

ČÚOP

Český ústav ochránců přírody

DÚR

Dokumentace pro územní řízení

EHZ

Elektronické hasící zařízení

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

EPS

Elektronický požární systém

FCU

Fan coil units, jednotky chlazení

IP

Interakční prvek

k.ú.

Katastrální území

KN

Katastr nemovitostí

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

LK

Lehké kapaliny

LNA

Lehké nákladní automobily

LV

List vlastnictví

MHD

Městská hromadná doprava

MMP

Muzeum hl. m. Prahy

MO

Městský okruh

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Sever, též odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NN

Nízké napětí
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NO2

Oxid dusičitý

NOX

Oxidy dusíku

NP

Nadzemní podlaží

NRBK

Nadregionální biokoridor

O

Odpady kategorie ostatní

OA

Osobní automobily

PAS

Počáteční akustická situace

PD

Projektová dokumentace

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PID

Pražská integrovaná doprava

POV

Plán organizace výstavby

PP

Podzemní podlaží

RBC

Regionální biocentrum

RL

Ropné látky

SHZ

Stabilní hasící zařízení

SMJ

Smíšená městská jádra

SO2

Oxid siřičitý

SVO

Smíšené území obchodu a služeb

TNA

Těžké nákladní automobily

TUV

Teplá užitková voda

TZB

Technické zabezpečení budov

ÚDI

Ústav dopravního inženýrství

ÚP, ÚPn

Územní plán

ÚR

Územní rozhodnutí

US EPA

Agentura ochrany životního prostředí USA

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ÚT

Ústřední topení

ÚTJ

Územně technická jednotka

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké napětí

VOC

Těkavé organické látky

VZT

Vzduchotechnická zařízení

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZS

Zařízení staveniště

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Toto oznámení záměru se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které
mohou být způsobeny výstavbou a provozem „Office&Shopping Centrum Bořislavka“ v Praze 6.
Cílem investora je realizace komerčně-obchodního centra v prostoru ohraničeném ulicemi
Evropská, Kladenská a Liberijská v Praze 6. Posuzovaným záměrem je výstavba objektu se šesti
podzemními podlažími a pěti nadzemními podlažími.
Funkční náplň navrhované budovy bude představovat kombinaci několika funkcí:
administrativa, obchody, služby, dále restaurace, kavárny a doprovodné parkování.
Administrativa bude umístěna převážně v nadzemní části objektu. Obchodní plochy se budou
nacházet v podzemních podlažích. V 1. PP bude nákupní část plynule napojena na plánovanou stanici
metra Červený Vrch, která zde bude mít svůj východní vestibul. Supermarket a zásobování je navržen
ve 3. PP. Vzhledem k výškovému uspořádání okolního terénu bude tento supermarket přístupný i
přímo z Kladenské ulice. V nejnižších třech patrech (4. – 6. PP) jsou navrženy podzemní garáže se 787
parkovacími stáními a technické zázemí objektu.
Navrhovaný objekt Office&Shopping Centrum Bořislavka má ambici se stát přirozenou
dominantou místa, jehož služby budou využívat lidé z širšího okolí.
Obchody a služby nabízené v komplexu tak budou moci využívat i obyvatelé blízkých
mimopražských obcí k běžným nákupům. Může tak dojít k určitému snížení zátěže osobní
automobilové dopravy zejména na Evropské třídě, vyvolané dnešním nedostatkem nákupních
možností v této lokalitě.
Posuzovaný záměr se nachází ve funkční ploše SVO – smíšené území obchodu a služeb dle
platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V souvislosti s předmětným územím byla
provedena úprava směrné části územního plánu hl. m. Prahy – byla zrušena míra využití území. Úprava
územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. U 0009/2000 nabyla platnosti dne 21. 6. 2000.

Historie vývoje záměru v daném území
Projektové přípravy záměru prošly dlouhým vývojem, který přinesl celou řadu změn a upřesnění
v kapacitách záměru. V následujícím odstavci je stručně shrnut průběh schvalovacího procesu, resp.
soupis vydaných rozhodnutí a stanovisek k záměru:
V prosinci roku 2001 byla na původní záměr The European Gate zpracována Dokumentace
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí podle tehdy platného zákona č. 244/1992 Sb. Dokumentaci
zpracoval RNDr. Tomáš Beran. Záměr byl zařazen dle zákona č. 244/1992 Sb., přílohy č. 2 pod bod 7.8
– „Obchodní a skladové komplexy o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy“. Dokumentace
byla zpracována dle přílohy č. 3 tohoto zákona. Ze závěrů dokumentace vyplynulo, že na základě
získaných informací a doložených faktů je realizace stavby v dané lokalitě ve vztahu k životnímu
prostředí únosná.
V únoru roku 2002 byl zpracován posudek podle zákona č. 244/1992 Sb. ve znění zákona
č. 100/2001 Sb. Posudek zpracoval Ing. Václav Obluk. V posudku bylo v návrhu stanoviska navrženo
vydání souhlasu s posuzovanou stavbou při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku.
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Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona ČNR č. 244/1992 Sb. bylo vydáno 3. května
2002 odborem životního prostředí Magistrátu hl.m. Praha. Stanovisko obsahuje souhlas se záměrem
stavby „The European Gate, rezidenční a administrativně-obchodní centrum při ul. Evropská,
Liberijská, Kladenská, Praha 6“ z hlediska hodnocení vlivů posuzované stavby na životní prostředí
s tím, že budou respektovány podmínky v tomto stanovisku uvedené.
Na navrženou výstavbu záměru The European Gate (resp. Evropská City) bylo vydáno
10. 7. 2002 pravomocné rozhodnutí o umístění stavby (č.j. MHMP/127296/01/OUR/SZ/W) a následně
26. 2. 2004 pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení (3145,5594/P1281/301 a ost. Dej./03-Ber).
Změna ÚR ze dne 19. 8. 2004 spočívala v drobné změně tvaru objektu a změně poměru
funkčních ploch budovy umístněné v roce 2002. Cca 6 000 m2 ploch určených původně pro
administrativu bylo změněno na bydlení. Počet podzemních podlaží byl snížen z 6 na 4.
Následně vydané rozhodnutí o změně stavby před dokončením ze dne 21. 2. 2005 spočívalo ve
snížení počtu podzemních podlaží ze 6 na 4, změně funkčního využití a změně poměru velikosti
jednotlivých funkčních ploch, dále pak v úpravě chodníku podél obslužné komunikace při ulici
Evropská.
Vzhledem ke změně investora a zpřesněným požadavkům na funkční využití záměru byl
zpracován nový návrh řešení (Office&Shopping Centrum Bořislavka), které s sebou nese
oproti původnímu záměru některé funkční a dispoziční změny a z tohoto důvodu je na základě
rozhodnutí MŽP (č.j. 50412/ENV/06 ze 28. 7. 2006) požadováno zpracování Oznámení záměru dle
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Vlastní řešení předkládaného oznámení
Hodnocení bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na
životní prostředí, jeho novelou č. 93/2004 Sb. a 163/2006 Sb. a dalšími souvisejícími zákony a
předpisy. Zpracované oznámení je předloženo dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Z hlediska časového jsou posuzovány varianty stávajícího stavu v roce 2006, stav po
dokončení záměru v roce 2009 (uvažován stávající stav komunikační sítě hl.m. Prahy) a stav roce
2010 (stav komunikační sítě dle ÚPn SÚ hl.m. Prahy). Z toho také vyplývá variantní posuzování
hlukové zátěže a znečištění ovzduší.
Oznámení je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a
jednotlivých podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska
posouzení vlivu stavby, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh oznámení (příloha č. 1 – 5).
V průběhu zpracování byla ve spolupráci s oznamovatelem korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých
vlivů výstavby a provozu na životní prostředí.
Text oznámení je doplněn výkresovou částí (příloha č. 6 oznámení), která poskytuje přehled o
dané situaci, o místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z
mapových podkladů byly doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a
odborných institucích. Množství informací bylo získáno průzkumem terénu.
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Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru
spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky.
Celý řešitelský tým tvořili:

předkládaného

oznámení

na

řešení

RNDr. Tomáš Bajer
Ing.

Vladislava Bejčková

RNDr. Jan Pretel

Oznámení zpracovala:

Ing.

Jitka Ondráčková

Mgr.

Kateřina Šulcová

Ing.

Lenka Čtvrtníková

Ing.

Zuzana Mattušová

Vedoucím celého řešitelského týmu byl:
Ing.

Libor Ládyš

(osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993,
prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 48068/ENV/06 ze dne 9. 8. 2006)
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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma
Shopping and office centrum Bořislavka s.r.o.

IČ
27457621

Sídlo
Krakovská 583/9
110 00 Praha 1 – Nové Město

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Ing. Richard Janouch
JANS s.r.o.
Neratovická 1635/11
182 00 Praha 8
tel.: 257 003 468
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ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Office&Shopping Centrum Bořislavka
Posuzovaný záměr je možno zařadit, v souladu s přílohou č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, jako bod 10.6 „Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“ v kategorii II (tj.
záměry vyžadující zjišťovací řízení).

2. Kapacita (rozsah) záměru
Posuzovaný záměr Office&Shopping Centra Bořislavka je navržen jako objekt s pěti
nadzemními a šesti podzemními podlažími. V objektu bude realizována funkce administrativy,
obchody, služby, kavárny a restaurace.
Největší výšky (23,5 m) dosahuje objekt na rohu ulic Evropská a Liberijská, kde se nachází i
hlavní vstup do objektu. Zastavěná plocha dosahuje v nadzemní části 7 480 m2 a podzemní části 9 515
m2. U hlavních vstupů do obou nadzemních částí je od ulice Evropské vytvořen nástupní veřejný
prostor se zelení. Zeleň a stromořadí na pozemku (zeleň na rostlém terénu) obklopuje s výjimkou
dlážděných povrchů celou stavbu a pokrývá plochu o rozloze 895 m2. Plochy zeleně na konstrukci
(mocnost zeminy 0,3 m) tvoří 3 490 m2, započitatelná plocha zeleně na konstrukci pak je 698 m2.
Objekt tvarově reaguje na stávající výškově členitý reliéf pozemku. Navržený tvar objektu se
pozitivně projeví i ve vztahu k protilehlým bytovým domům v Kladenské ulici, kde vytváří ve stejné
výškové úrovni vzájemné průhledy do vnitrobloku.
Parkování je umístěno v podzemních prostorách objektu, konkrétně ve 4. až 6. PP. Celkem je
navrženo 787 parkovacích stání. Ve 4. PP se bude nacházet 258 parkovacích stání pro osobní
automobily, ve 5. PP bude umístěno 258 parkovacích stání pro osobní automobily a v 6. PP bude
271 parkovacích stání pro osobní automobily.
V následujících tabulkách jsou uvedeny základní kapacity záměru:
Tab. č. 1 Zábor ploch záměrem
Plocha pozemku stavby

12 200 m2

Zastavěné plochy nadzemní

7 480 m2

Zastavěné plochy podzemní

9 515 m2
895 m2

Zeleň na terénu

3 490 m2

Zeleň na konstrukcích
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Tab. č. 2 Hrubé podlažní plochy
hrubé podlažní plochy
podlaží

obchod

administrativa

parking &technické zázemí

pasáže

celkem

-6

parking

9 515

9 515

-5

parking

9 515

9 515

-4

parking

9 515

9 515

Zásobování + tech.zázemí

4 187

9 159

230

8 291

-3

Supermarket + obchody

3 778

1 194

-2

2 201

obchody

4 615

1 245

zásobování

-1

2 201

obchody

3 824

1 555

zásobování

1

2 570

obchody
restaurace

2 234
500

974

2

6 047

230

7 580
6 278
6 047

3

4 812

4 812

4

2 984

2 984

5

2 018

mezisoučet

22 833

2 018
14 951

32 962

4 968

75 714

75 714

celková hrubá podlažní plocha

Tab. č. 3 Bilance ploch záměru
Hrubá podlažní plocha podzemní části

53 575 m2

Hrubá podlažní plocha nadzemní části

22 139 m2

Hrubá podlažní plocha celkem

75 714 m2

Tab. č. 4 Předpokládaný počet osob v objektu
Počet osob
2 258

Zaměstnanci celkem
- z toho: zaměstnanci v gastronomii

6

- z toho: zaměstnanci v administrativě a obchodech

2 252

3. Umístění záměru
Záměrem investora je vybudovat na pozemcích vymezených ulicemi Evropská, Kladenská a
Liberijská novostavbu obchodně-administrativního komplexu pod názvem „Office&Shopping Centrum
Bořislavka“.
Kraj:

Hlavní město Praha

Městská část:

Praha 6

Katastrální území:

Vokovice, Dejvice

Parcelní čísla v k.ú. Dejvice:

1051/1, 1051/2, 1050/5, 4062/2, 4063, 4038/2

Parcelní čísla v k.ú Vokovice: 1281/311, 1281/301, 1324/2, 1325, 1330
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Obr. č. 1 Umístění záměru

Office&Shopping
Centrum Bořislavka

Zdroj: Městský atlas Praha, Marco Polo, 1:10 000

Území nebylo nikdy v minulosti souvisleji zastavěno. Tato skutečnost je zřejmě důsledek
komplikovaného tvarového a výškového uspořádání dané lokality. Podélný klínovitý tvar pozemku je
důsledek rozbočení staré, dříve vzniklé Kladenské ulice a dnešní Evropské třídy, založené
v předválečné době. Obě zmíněné hlavní komunikace mají jiný sklon a výškové uspořádání.
Důsledkem je výškový rozdíl v rámci pozemku až 14 m.
Parcela je v současné době bez využití a je oplocena vlnitým plechem. V minulosti nebyla
nikdy v podstatě zastavěna, kromě dočasných objektů a stavby měnírny, která byla v nedávné době
odstraněna a nově vybudována ve svahu nad konečnou autobusů.
Na dotčených pozemcích se kromě bylinné ruderální vegetace nacházejí náletové keře a
dřeviny.
Území, na kterém je plánováno realizovat záměr, tvoří hranici několika různých stavebních
etap bytové zástavby. Severně od Evropské třídy, která tvoří spojnici letiště Ruzyně s centrem Prahy,
je vilová zástavba z období první republiky, jižně jsou bytové domy z předválečné doby a obytná
zástavba z přelomu 50. a 60. let. V blízkosti leží panelové sídliště Červený vrch s pěti dominantními
věžovými domy ze šedesátých let.
Dotčeným územím v minulosti procházela stará cesta od Horoměřic, která kopíruje dnešní
katastrální hranice Dejvic a Vokovic. Tato skutečnost byla využita při rozdělní objemu do dvou hmot,
které přiznávají tuto historickou stopu a vyváří tak zajímavý průhled při příjezdu od Horoměřické
ulice.
Ohled na stávající různorodou zástavbu v okolí a výrazné výškové členění terénu mělo hlavní
vliv při návrhu tvaru objektu a jeho objemu.
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Cílem investora je realizace záměru „Office&Shopping Centrum Bořislavka“ v prostoru
městské části Praha 6 v těsné návaznosti na ulici Evropská, resp. Kladenská a Liberijská.
Posuzovaným záměrem je výstavba objektu se šesti podzemními podlažími a pěti nadzemními
podlažími. Kancelářské podlaží, které se nacházejí od 5. NP až do 2. PP, budou rozdělené na
samostatné kanceláře. Počítá se i s možným upravením na tzv. open space kanceláře. Vnitřní prostory
kanceláří budou vybaveny nuceným větráním.
Obchodní podlaží jsou koncentrovány kolem hlavního atria navazujícího na hlavní vstup na
rohu Evropské a Liberijské ulice a také na vstup z budoucí stanice metra Červený Vrch v prvním
podzemním podlaží. Obchodní prostory v 1. NP až 2. PP jsou určeny pro klasické maloobchodní
nájemce. V 1. NP je navržena restaurace a kavárny. Ve 3. PP bude umístněn větší obchod typu
supermarket se zázemím, zásobování objektu a technické prostory.
Objekt bude v 1. PP nákupní částí plynule napojen na plánovanou stanici metra Červený Vrch,
která zde bude mít svůj východní vestibul.
V nejnižších 3 patrech (4. – 6. PP) se nacházejí podzemní garáže s 787 parkovacími stáními.
Vjezd do podzemních parkingů bude realizován ze 2 vjezdů (z ulice Kladenská a z ulice Liberijská).
Zásobování objektu (obchodů, supermarketu a dalších provozovaných služeb) bude řešeno vjezdem
z Liberijské ulice přímo do 2. PP, popř. do 3. PP.
Umístění několika vstupů do objektu z přilehlých ulic a systém vnitřních pasáží umožní
chodcům prostupnost objektem z různých stran.
Konstrukčním řešením spodní stavby je monolitický kombinovaný stěnový nosný systém se
sloupovým skeletem. Nadzemní část bude dle předpokladu tvořit železobetonová konstrukce se
sloupovým nosným systémem s vyzdívanými stěnami a zděnými jádry. Příčky budou z příčkovek,
nebo ze sadrokartonu. V administrativní části se předpokládá použití zdvojených podlah.
Napojení záměru na inženýrské sítě bude realizováno do stávajících vedení inženýrských sítí
v ulicích Kladenská, Liberijská a Evropská. Místa napojení a jejich dimenze budou přesně
specifikovány v dokumentaci pro ÚR po konzultaci s příslušnými správci sítí. Napojení objektu na
inženýrské sítě bude zpracováno na základě standardů jednotlivých správců, dotčených předpisů a
vyhlášek a požadavků investora akce.
Možnost kumulace s jinými záměry:
V daném území je plánováno v budoucnu realizovat stanici metra Červený Vrch na
prodloužené trase metra A.
Stanice Červený Vrch je navržena pod ulicí Evropskou, v prostoru mezi křižovatkami ulic
Evropská x Arabská a Evropská x Horoměřická. Stanice je navržena jako ražená, jednolodní s jedním
hloubeným vestibulem přímo pod povrchem.
Předpokladem je, že 1. PP objektu Office&Shopping Centrum Bořislavka bude plynule
napojeno na tuto stanici metra, která bude mít v objektu svůj východní vestibul.
Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr,
resp. odmítnutí
Předmětem záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka je začlení nových administrativních
a komerčních prostor do území městské části Praha 6. Umístění centra s nabídkou řady obchodů a
služeb v příhodné poloze u křižovatky Evropská x Liberijská je výhodné nejen pro obyvatele městské
části Praha 6, ale i pro obyvatele blízkých mimopražských obcí (např. Statenice, Horoměřice, apod.)
k běžným nákupům. Tento fakt může napomoci k snížení zátěže osobní automobilové dopravy
zejména na Evropské ulici vyvolané dnešním nedostatkem nákupních možností v této lokalitě.
Záměr jako celek je z hlediska umístění, kapacity záměru i funkční náplně posuzován pouze
v jedné variantě, která vyplynula z předcházejících fází projektové přípravy.
Pro posouzení hlukové a imisní zátěže území byly uvažovány následující stavy:
1) Stávající stav v roce 2006
2) Fáze výstavby záměru
3) Výhledový stav v roce 2009, resp. 2010
Varianta 1

Stav v roce 2009 – Kompletní náplň území – stav po uvedení záměru do
provozu

Varianta 1a

Stav v roce 2009 – Samotný příspěvek celého záměru Office&Shopping
Centrum Bořislavka

Varianta 2

Stav v roce 2010 – Kompletní náplň území – stav komunikační sítě dle
ÚPn – stav s provozem záměru

Varianta 2a

Stav v roce 2010 – Samotný příspěvek celého záměru Office&Shopping
Centrum Bořislavka

Výše uvedené variantní zpracování umožní vytvořit si podrobnou představu o příspěvcích
záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území a umožní vytvořit si přehled o možné
maximální náplni území z hlediska ovlivnění životního prostředí.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Funkční řešení objektu
Kancelářské plochy v objektu budou rozdělené na samostatné kanceláře, resp. je počítáno i
s možným upravením na tzv. open space kanceláře.
Obchodní plochy jsou koncentrovány kolem hlavního atria navazujícího na hlavní vstup na
rohu Evropské a Liberijské ulice. Obchody v 1. NP až 2. PP budou mít charakter maloobchodů. Ve 3.
PP bude umístněn supermarket s přilehlým vybavením, zásobování objektu a technické zázemí
objektu. Nejspodnější 4. PP až 6. PP budou využita pro parkování osobních automobilů. Celková
kapacita podzemních garáží bude celkem 787 parkovacích stání.
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Stručný popis konstrukčního řešení záměru
Konstrukčním řešením spodní stavby je monolitický kombinovaný stěnový nosný systém se
sloupovým skeletem. Nadzemní část bude zřejmě tvořit železobetonová konstrukce se sloupovým
nosným systémem s vyzdívanými stěnami a zděnými jádry.
Detailní řešení fasády, okenní prvky a výběr materiálů bude upřesněn v dalším stupni
projektové dokumentace.
Příčky budou z příčkovek nebo ze sádrokartonu. V administrativní části se předpokládá
použití zdvojených podlah.
Objekt bude vertikálně propojen schodišti. Vjezdy do garáží jsou navrženy rampami. Všechna
podzemní podlaží budou propojena schodišťovými jádry v návaznosti na schodišťová jádra probíhající
přes všechna podlaží.
Střechy jsou navržené ploché s tepelnou a vodotěsnou izolací. Z větší části jsou pokryté
extenzivní zelení.
Technika prostředí
Navržená vzduchotechnická zařízení objektu budou zajišťovat předepsanou výměnu vzduchu
a hygienická minima dávek čerstvého (venkovního) vzduchu vztažených na osobu, parkovací místo,
popř. vycházející z doporučených výměn vzduchu v prostoru a odvodu tepelné zátěže.
Venkovní vzduch bude nasáván z míst chráněných před znečištěním a před ohřevem
způsobeným slunečním zářením. Všechna větrací zařízení budou vybavena účinnou filtrací.
Přívod a odvod vzduchu bude zajištěn nad střechu objektu takovým způsobem, aby
nedocházelo k jejich opětnému nasátí klimatizačními zařízeními, mimo dosah otevíratelných oken a
chlazení okolních chráněných míst. V případě vyfukované vzdušniny kontaminované obsahem pachů
(kuchyň, parking) bude výfuk proveden vysokou rychlostí (výfuková rychlost na hranici min.10 m.s-1).
Zdrojem tepla pro Office&Shopping Centrum Bořislavka bude teplo z rozvodu Pražské
teplárenské a.s. Proto je uvažováno v rámci objektu s výměníkovou stanicí a teplovodním rozvodem
ze strojovny vytápění.
Zdrojem chladu pro daný objekt bude centrální strojovna chlazení v suterénu objektu, jejímž
základem budou chladící jednotky s kapalinou chlazenými kondenzátory. Suché chladiče budou
umístěny na střeše objektu. Propojení suchých chladičů s chladícími jednotkami produkujícími
chlazenou vodu bude potrubím naplněným ekologickou nemrznoucí směsí. Chladící voda bude
distribuována po objektu dle jednotlivých provozních center a její spotřeba bude na patě daného
prostoru měřena.
Obecně lze přepokládat, že v rámci profesí zajišťující techniku prostředí bude nutno zajistit
následující funkce s rozdělením garancí a jejich zajištění rozdílně pro:
1. Malé obchodní plochy v rámci obchodní nákupní pasáže
2. Supermarket a jednotlivé gastroprovozy
3. Kancelářská část
4. Společné části komplexu
5. Požární větrání únikových cest
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Ad 1 - Malé obchodní plochy v rámci obchodní nákupní pasáže
Vzduchotechnika - Do každé malé obchodní jednotky bude na její hranu přiveden čerstvý
vzduch v množství odpovídající 9 m3.h-1.m-2, v případě prostorů definovaných pro účely služeb bude
přívod vzduchu zvýšen na 15 m3.h-1.m-2. Dále v centrálních jednotkách a rozvodech bude provedena
rezerva v hodnotě 10 % vzduchového a 20 % tlakového množství.
Vzduchové napojení každé nájemní plochy jak u přívodu tak i odvodu vzduchu bude na hraně
zakončeno regulátorem konstantního průtoku vzduchu popř. odpovídajícím prvkem protipožární
ochrany. Napojení bude provedeno do každé plochy, která bude sloužit jako samostatná jednotka.
Vzduch bude připravován v centrálních strojovnách vzduchotechniky v suterénu objektu a upravován
na neutrální teplotu odpovídající příslušné roční době. Odpadní vzduch bude využíván pro větrání
(přívod vzduchu) parkingu. Přesné rozmístění strojoven vzduchotechniky bude dáno dispozičním
řešením 4. podzemního podlaží.
Chlazení - Předpokládá se, že chlazení prostoru si každý nájemce prostoru bude zajišťovat
sám pomocí chladící vody o teplotním spádu 7/13°C, která bude přivedena opět pouze na hranu
nájemního prostoru v chladící kapacitě odpovídající tepelným zátěžím. Připojení bude zakončeno
uzavíracími a regulačními ventily, před kterými bude umístěno měření spotřeby chladu. V rozvodech a
zdroji chladu bude vytvořena rezerva 10 % výkonu pro možnost zvláštního navýšení dle požadavků
lokálních nájemců obchodních ploch. Vlastní chlazení prostor a vytápění se předpokládá v této fázi
projektových příprav pomocí čtyřtrubkových FCU.
Vytápění - Předpokládá se, že vytápění prostoru bude zajištěno stejným způsobem a za
stejných předpokladů jako chlazení. Pro vytápění bude k dispozici topná voda o teplotním spádu
75/55°C.
Ad 2 - Supermarket a jednotlivé gastroprovozy
Veškerá technologická zařízení zajišťující techniku prostředí si nájemce plochy supermarketu
a gastronomických provozů bude zajišťovat na vlastní náklady. Ze strany developera bude provedeno
následující:
¾

do prostorou předpokládaného jako strojovna klimatizace bude na hranu přivedeno
potrubí, které bude propojovat prostor strojovny s venkovním prostředím a bude sloužit
pro nasávání čerstvého vzduchu. Velikost potrubí bude mít takový průřez, aby v celém
prostoru nájemní plochy supermarketu bylo možno zajistit 3 násobnou výměnu
vzduchu,

¾

obdobně jako v případě přívodu čerstvého venkovního vzduchu bude z dané plochy
určené pro strojovnu techniky provedeno kanálové propojení do podzemního parkingu,
kam bude proveden výfuk vzduchu z vlastní prodejní plochy,

¾

další přímé propojení s venkovním prostorem bude provedeno nad střechu od
technologií prodeje supermarketu a jeho přípraven, které nelze vyfukovat do parkingu.
Jedná se o následující výfuky, které mohou obsahovat pachové složky:
-

¾

výfuk od pekárny, grilování, sociálního zázemí personálu a návštěvníků;
rezerva pro ostatní technologie

dále bude z prostoru supermarketu vytvořena trvale přístupná trasa pro vedení chladiva
do venkovního prostředí, kde budou umístěny kondenzační chladící jednotky výroby
technologického chladu pro zpracování, uchování a prodej některých druhů potravin,
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dále se předpokládá, že na hranu strojovny supermarketu o teplotním spádu 80/60°C o
potřebném příkonu pro:
-

ohřev větracího vzduchu

-

potřeby krytí tepelných ztrát daného prostoru

-

ohřev teplé užitkové vody

na hranu strojovny bude přivedena chladící voda o příslušném výkonu a teplotním
spádu.

Ad 3 - Kancelářská část
Předpokládá se, že systém větrání a klimatizace bude téměř shodný se systémem větrání a
klimatizace malých obchodních ploch s tím, že veškeré vybavení klimatizace bude již realizováno
v základním vybavení budovy.
Mikroklima v kancelářských plochách bude zajišťováno dvojstupňově:
-

přívodem teplotně upraveného vzduchu na neutrální teplotu dle roční doby v množství cca
7 m3.h-1/m2 podlahové plochy.

-

pomocí cirkulačních jednotek FCU ve čtyřtrubkovém provedení, které budou umístěny
v podhledu jednotlivých kanceláří.

Centrální jednotky pro větrání administrativních ploch budou umístěny v suterénu budovy.
Funkce všech jednotek bude shodná a budou zajišťovat filtraci vzduchu, předehřev či předchlazení
vzduchu pomocí deskového výměníku zpětného získávání tepla (popř. budou použity rotační
výměníky se zpětným získáváním vlhkosti), dohřev či dochlazování na neutrální teplotu, vlhčení
vzduchu na minimální požadovanou vlhkost v zimním období, dopravu vzduchu v proměnném
množství (dle obsazenosti jednotlivých kancelářských ploch).
Před každou samostatně pronajímatelnou kancelářskou plochou s možností časově odlišného
režimu užívání bude umístěn regulátor průtoku vzduchu a uzavíratelná klapka.
Chod centrálních větracích jednotek bude pouze v době provozu kanceláří a bude řízen
centrálním řízením budovy. Řízení FCU bude řízen lokálně z každého nájemního prostoru dle potřeby.
Odpadní vzduch z kanceláří bude použit pro větrání parkingu.
Samostatné odsávání mimo centrální vzduchotechnická zařízení budou osazena v rámci
administrativních ploch pro sociální zázemí zaměstnanců, čajové kuchyňky a popř. další speciální
provozy. Tyto provozy budou osazeny samostatnými odsávacími systémy, přičemž umístění
odsávacích ventilátorů je uvažováno v podhledu konkrétních odvětrávaných ploch.
Základním systémem pro chlazení a vytápění administrativních ploch jsou FCU ve
čtyřtrubkovém provedení s napojením a rozvod topné a chladící vody (tW1=75/55°C, tW2=7/13°C).
Ad 4 - Společné části komplexu
S ohledem na interiérové řešení pasáže a ostatních komunikačních ploch se předpokládá, že
bude klimatizace provedena jednostupňově pomocí přívodu teplotně upraveného vzduchu v množství,
které zaručí eliminaci veškerých tepelných zisků a ztrát. Dále tento základní systém bude doplněn
systémem lokální úpravy vzduchu (např. tepelné clony vstupu do objektu).
Větrání parkingu bude nucené, v souladu s platnou legislativou ve výši 236.000 m3.h-1. Vlastní
odsávání bude provedeno několika samostatnými ventilátory umístěnými ve strojovnách VZT pro
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obchodní plochy eventuálně v samostatných strojovnách, aby se eliminovaly horizontální rozvody
vzduchu v parkingu s ohledem na jeho omezenou světlou výšku. Výfuky vzduchu budou provedeny
nad střechu objektů.
Chod odsávacích ventilátorů bude řízen centrální automatickou regulací, která bude
monitorovat obsah oxidu uhelnatého v referenčních místech a která bude zároveň zajišťovat trvalý
podtlak v parkingu.
Technologické prostory v suterénech budou převážně větrány podtlakově s přívodem
odpadního vzduchu z obchodních či kancelářských ploch nebo z fasády objektu s nuceným výfukem
vzduchu přes protipožární prvek do parkingu. Takto budou větrány strojovny, rozvodny a výměníková
stanice.
Ad 5 - Požární větrání únikových cest
Dle předběžného požárního řešení budou veškeré únikové cesty - schodiště vč. únikové
chodby na úrovni 1. NP, kde je nutno zajistit dle obecně závazných norem v oblasti požární ochrany
přetlakové větrání splňující následující podmínky:
-

minimálně 15-ti násobnou výměnu vzduchu v prostoru

-

přetlak na únikové cestě 15-100 Pa

-

rovnoměrný přívod vzduchu do prostoru únikové cesty

Toto bude většinou zajišťováno axiálními ventilátory pro přívod vzduchu, které budou
umístěny nad podestou schodiště v nejvyšším podlaží.
Náhradní zdroje elektrické energie
Jako záložní zdroje bude sloužit dieselagregát. Dieselagregát bude umístěn ve 3. PP a bude
dimenzován pro provoz v případě výpadku elektrické energie ze sítě a nuceného vypnutí v případě
požáru a jiného ohrožení objektu. Přes dieselagregát budou v případě potřeby zásobovány evakuační
výtahy, nouzové osvětlení, požární větrání a přečerpání kanalizace.

Organizace výstavby
Pozemky na kterých je plánováno realizovat záměr se nacházejí ve svažitém terénu. Pozemky
nebyly v minulosti využívány. Nachází se zde volná plocha zarůstající ruderálními porosty a
dřevinným náletem. Staveniště je oploceno neprůhledným oplocením. Zhotovitel stavby bude určen na
základě výběrového řízení.
Rozsah staveniště pro vlastní stavbu bude 12 200 m2. Předmětem dočasného záboru staveniště
budou přiléhající pěší komunikace, místa vjezdů a výjezdů na staveniště v ulici Kladenská a slepý
konec Kladenské ulice, kde se předpokládá umístnění zařízení staveniště.
U výjezdu ze staveniště bude umístěna zpevněná oklepová plocha pro mechanické očištění
vozidel. Případné znečištění veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno.
Vzhledem k omezenému prostoru vlastní stavby a blízkosti okolní zástavby nebudou na ZS
umístěny větší skládky, mezideponie ani výrobna betonu.
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Předpokládané množství vytěžené zeminy při rozsahu spodní stavby 6 podzemních podlaží je
cca 169 700 m3. Tato zemina bude bez mezideponování odvážena přímo na vytipovanou skládku. Pro
zpětné ohumusování se uvažuje s využitím cca 2 % vytěžené zeminy.
Stavba bude napojena na základní inženýrské sítě. Napojení objektu na inženýrské sítě bude
zpracováno na základě standardů jednotlivých správců, dotčených předpisů a vyhlášek a požadavků
investora akce.
Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z nově realizované vodovodní přípojky, popř.
z vodovodního řadu vedoucího prostorem staveniště.
Dočasný objekt zařízení staveniště bude napojen na kanalizaci vedoucí prostorem staveniště.
Dešťové vody ze staveniště a ze stavební jámy budou po usazení kalů v sedimentačních jímkách
vypouštěny do nové kanalizační přípojky. Do vybudování nové kanalizační přípojky se předpokládá
čerpání dešťové vody do stávající kanalizace vedené v prostoru Kladenské ulice.
Potřebná elektrická energie bude zabezpečena staveništní přípojkou NN napojenou na
nejbližší odběrné místo. Staveništní přípojka elektrické energie bude opatřena měřením spotřebované
el. energie.
Objekt zařízení staveniště bude napojen na telefonickou síť.
Etapizace výstavby
Vlastní stavba bude rozdělena do několika fází (viz následující orientační časový plán
výstavby).
Zahájení výstavby záměru je plánováno v červnu 2007. V 1. fázi výstavby bude připravena
stavební jáma. Stavební jáma se předpokládá pažená s kotvením. Realizace této fáze se předpokládá
v období od června 2007 do října 2007. K zapotřebí budou cca 4 bagry, vrtná souprava pro realizaci
pilot a následně max. 25 TNA/hod pro odvoz vytěžené zeminy. Vytěžená zemina bude odvážena
mimo staveniště, místo skládky bude specifikováno v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.
Napojení na inženýrské sítě bude probíhat průběžně. Při stavebních pracích bude použita
řezačka na komunikace, sbíječka a popř. vibrační zařízení na hutnění zásypů.
Další fáze výstavby bude představovat samotné založení objektu. Tato etapa bude trvat cca
2 měsíce (cca od září 2007 do listopadu 2007). V této fázi budou použita 2 čerpadla, svářečky, 2
jeřáby a okružní pily. Beton určený k betonáži bude na stavbu dovážen domíchávači (automixy).
Intenzita dopravy v této fázi bude max. 8 TNA/hod.
Po založení objektu započne betonáž základových desek a spodní stavby. Následovat bude
betonáž nosného skeletu nadzemních podlaží. Betonáž spodní stavby je plánována na období od října
2007 do ledna 2008. Betonáž vrchní stavby bude probíhat po dobu cca 5 měsíců (leden 2008 - květen
2008).
Dokončovací práce na stavbě (hrubé vnitřní práce, fasáda, rozvody a kompletace instalací) by
měly proběhnout v období od dubna 2008 do prosince 2008.
Doprava ve fázi výstavby
Počet a druh jednotlivých vozidel potřebných pro vlastní realizaci stavby centra je možno
v současném stádiu projektové přípravy stavby pouze odhadovat na základě zkušeností s obdobnými
stavbami. Rozhodující stavební činnosti z nároků na staveništní dopravu (vozidla nad 3,5 t) jsou zemní
práce, montáž vlastního objektu a dokončovací práce.

- E K O L A group, spol. s r.o. -

18

Office&Shopping Centrum Bořislavka

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Provádění zemních prací a odvoz zeminy

cca 25 TNA/hod

Hrubá stavba objektu (beton, prvky, výztuž)

cca 8 TNA/hod

Dokončovací práce

cca 4 TNA/hod

Příjezd na vlastní zařízení staveniště

cca 10 OA příp. LNA/hod

Z hlediska rozložení četnosti vozidel stavby v denní a noční době lze předpokládat rozhodující
stavební činnost v denní době 6 - 22 hod. Z důvodu blízké obytné zástavby je uvažováno 90 %
pojezdů v době 6 - 22 hod, 10 % pak mezi 22 - 6 hod.
Jednosměrný počet těžkých nákladních vozidel za hodinu za den / v noci:
Výkopové práce

25 TNA / 3 TNA

Budování hrubé stavby

8 TNA / 2 TNA

Dokončovací práce

4 TNA / 2 TNA

Odjezdové trasy po celou dobu výstavby budou určeny ulicí Horoměřickou, výjimečně ulicí
Evropskou směr z centra. Návoz materiálu (betonových prefabrikátů, betonu, výztuže) upřesní až
vybraný dodavatel. Předpokládají se stejné trasy vedené mimo centrum Prahy.
Stavební jáma
Vzhledem k hloubce založení objektu lze předpokládat, že stavební jámu bude ovlivňovat
hladina spodní vody. Předpokládá se, že bude nutné navrhnout drenážní systém s čerpáním vody pro
snížení hladiny podzemní vody ve vhodné výšce a ochranu základové spáry. Způsob zajištění stavební
jámy bude podrobněji řešen v dalších fázích projektové dokumentace.
Čisté terénní úpravy
Čisté terénní úpravy budou spočívat v přípravě výškově modelovaného terénu na území pro
realizací chodníků, areálových komunikací a ploch zeleně. Na stropní konstrukce bude k ozelenění
navezeno souvrství zeminy o předepsané mocnosti a spolu s okolním rostlým terénem bude výškově
upraveno na požadovaný tvar.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Termín zahájení:

červen 2007

Termín dokončení:

prosinec 2008

8 . Výčet dotčených územně samosprávných celků
Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
Katastrální území Dejvice a Vokovice

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dle §32 zákona č. 50/1976 Sb., v platném
znění) – vydává Úřad MČ Praha 6, odbor výstavby

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle §66 - §70 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění) –
vydává Úřad MČ Praha 6, odbor výstavby
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Zábor půdy
Stavbou budou dotčeny tyto pozemky v katastrálním území Dejvice a Vokovice, obec Praha:
Tab. č. 5 Soupis dotčených pozemků záměrem
Číslo katastrálního území

729272

729418

K.ú.

Č. parc / č. LV

Výměra (m2)

Dejvice

1051/1

752

Dejvice

1051/2

371

Dejvice

1050/5

2 939

Dejvice

4062/2

1048

Dejvice

4063

428

Dejvice

4038/2

70 217

Vokovice

1281/311

2 267

Vokovice

1281/301

4 694

Vokovice

1324/2

58 680

Vokovice

1325

667

Vokovice

1330

314

Uvedené pozemky nepatří ani do kategorie ZPF, ani k pozemkům určeným k plnění funkcí
lesa. Dle výpisu z KN jsou pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha.

Chráněná území
V zájmovém území se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.
Předmětné území leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Pražská památková
rezervace byla v roce 1992 vyhlášena za světovou kulturní památku UNESCO. Svou rozlohou 863 ha
je největší městskou památkovou rezervací na světě.
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2. Voda
Výstavba
Přesné množství technologické vody spotřebované při stavbě není možné specifikovat. Ve fázi
výstavby bude voda spotřebována především na výrobu betonových a maltových směsí a ošetřování
betonu ve fázi tuhnutí. Směsi se budou dovážet na stavbu v automixech.
Pitná voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a objem bude závislý na počtu
pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zázemí.
Předpokládaná celková spotřeba vody ve fázi výstavby bude činit cca 50 m3/den.

Provoz
Objekt Office&Shopping Centrum Bořislavka bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě
hl. m. Prahy. Objekt bude napojen na novou přeložku veřejného vodovodu pomocí vodovodní
přípojky. Voda z veřejného řadu bude sloužit pro zásobování objektu pitnou vodou, požární vodou a
pro zalévání zeleně.
Požární voda
V objektu bude přípojka dělena na vodovod pro účely požární ochrany a rozvody pitné vody.
K odběru venkovní požární vody budou sloužit uliční hydranty v okolních komunikacích. Celková
potřeba vnější požární vody je 6,6 l/s.min.
Teplá užitková voda
Teplá užitková voda (TUV) bude dopravována z výměníkové stanice umístěné v objektu.
Rozvod TUV bude veden souběžně s rozvodem studené vody vč. rozdělení do tlakových pásem. TUV
pro zázemí restaurace bude připravena v centrálním zásobníku u výměníku ÚT.
Spotřeba vody
V následující kapitole jsou uvedeny uvažované spotřeby pro jednotlivé provozy, celková
spotřeba provozní vody pro celý objekt a další parametry spotřeb vody.
Tab. č. 6 Spotřeby vody

Část objektu

Počet
zaměstnanců

Normovaná spotřeba vody

Celková spotřeba
[ l/den ]

Administrativa

1880

60.00 l/zam.den

112 800

Supermarket

42

60.00 l/zam.den

2 520

Obchody a butiky

320

60.00 l/zam.den

19 200

Restaurace kuchaři

6

450.00 l/zam.den

2 700

Restaur. – ostatní personál

10

60.00 l/zam.den

600

Počet jednotek
Restaurace
Výčepní stolice

300 jídel

10.00 l/jídel.den

3 000

1 ks

2000.00 l/ks.den

2 000

Celkem

142 820
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Tab. č. 7 Denní, hodinová, měsíční a roční potřeba vody
114 256 l/den

Průměrná denní potřeba vody
Maximální denní potřeba vody

koef.d = 1.2

Maximální hodinová potřeba vody

koef.h = 2.1

142 820 l/den
3.47 l/s

12,50 m3/h

Měsíční průměrná potřeba vody

3 475,25 m3/měs

Roční průměrná potřeba vody

41 703,44 m3/rok

Potřeba požární vody (max. vnitřní)

6,60 l/s

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Ve fázi výstavby záměru se předpokládá následující bilance zemin:
- zemina z výkopů:

cca 169 700 m3

- zpětné využití zeminy pro zásyp:

cca 3 340 m3

Údaje o bilanci stavebních materiálů použitých při výstavbě nelze v této fázi rozpracovanosti
projektové dokumentace přesně kvantifikovat.
Spotřeba surovin a energií ve fázi provozu záměru bude adekvátní charakteru posuzovaného
objektu.
Pro provoz komerčně-administrativního centra včetně klimatizací a chlazení včetně dalšího
vybavení objektu je navržen instalovaný příkon Pi = 9800 kW a soudobý příkon Ps = 2 900 kW.
Odhad celkového chladícího výkonu na zdroji chladu je ve výši 4 339 kW.
Celková roční spotřeba elektrické energie je plánována ve výši 5 220 GWh/rok. Zásobování
komplexu elektrickou energií bude zálohováno dieselagregátem.
Teplo bude dodáváno z rozvodu Pražské teplárenské a.s. V následující tabulce je definována
projektovaná spotřeba tepla pro Office&Shopping Centrum Bořislavka:
Tab. č. 8 Spotřeba tepla
Vytápění

3 000 MWh.rok-1

10 800 GJ.rok-1

Vzduchotechnika

5 900 MWh.rok-1

21 200 GJ.rok-1

400 MWh.rok-1

1 440 GJ.rok-1

9 300 MWh.rok-1

33 440 GJ.rok-1

Ohřev TUV
Celkem

Potřeba plynu je uvažována pouze na vaření. Projektovaná roční spotřeba zemního plynu
představuje cca 4 000 m3/rok.
Dále se ve fázi provozu předpokládá spotřeba úklidových a mycích prostředků, prostředků a
zařízení pro drobné opravy či spotřeba dalších běžných prostředků pro zajištění chodu komerčně administrativního provozu v blíže nespecifikovaném množství.

- E K O L A group, spol. s r.o. -

23

Office&Shopping Centrum Bořislavka

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Areál je umístěn na pozemku ohraničeném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v
místě s velmi dobrou dopravní obslužností. Komunikace Evropská je čtyřpruhová komunikace
s tramvajovou tratí na středním dělícím ostrůvku. Po Evropské je vedena kapacitní městská hromadná
doprava, ve výhledu je uvažováno i s umístěním stanice metra Červený Vrch prodloužené trasy A.
Obsluhu přilehlého území zajišťují Pražská integrované doprava (autobusy a tramvaje).
Nejbližší zastávky jsou na ulici Evropská v poloze přilehlé ke křižovatce Evropská x Horoměřická.
Dostupnost území zajišťují také základní pěší trasy (trasa na severní straně ulice Evropská a na jižní
straně ulice Kladenská).
Dle základní koncepce dopravy bude administrativně-komerční centrum Bořislavka napojeno
na dopravní síť města přes stávající signalizovanou křižovatku ulic Evropská – Horoměřická –
Liberijská. Dvě samostatná napojení centra (výjezdy z podzemních garáží) jsou situovány do ulice
Liberijské a Kladenské.
Umístění záměru je atraktivní i z hlediska dostupnosti městskou hromadnou dopravou. Přímo
v objektu Bořislavka je plánován výstup ze stanice metra Červený vrch na plánované prodloužené
trase A metra.
Fáze výstavby záměru
Počet a druh jednotlivých vozidel potřebných pro vlastní realizaci stavby centra je možno
v současném stádiu přípravy stavby pouze odhadovat. Rozhodující stavební činnosti z hlediska
staveništní dopravy (vozidla nad 3,5 t) jsou zemní práce, montáž vlastního objektu a dokončovací
práce.
Provádění zemních prací a odvoz zeminy

cca 25 TNA/hod

Hrubá stavba objektu (beton, prvky, výztuž)

cca 8 TNA/hod

Dokončovací práce

cca 4 TNA/hod

Příjezd na vlastní zařízení staveniště

cca 10 OA, příp. LNA/ hod

Odjezdové trasy po celou dobu výstavby budou směřovány ulicí Horoměřickou, výjimečně
přes Evropskou směrem z centra. Návoz materiálu (betonových prefabrikátů, betonu, výztuže) upřesní
až vybraný dodavatel, předpokládají se stejné trasy vedené mimo centrum Prahy.
Z hlediska rozložení četnosti vozidel stavby v denní a noční době lze předpokládat rozhodující
stavební činnost v denní době 6 - 22 hod. Z důvodu blízké ohybné zástavky je uvažováno 90 %
pojezdů v době 6 - 22 hod, 10 % pak mezi 22 - 6 hod.

Fáze provozu záměru
Bilance dopravy v klidu
Výpočty bilance dopravy v klidu je zpracován na základě ustanovení Vyhlášky hlavního města
Prahy č. 26 /1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

- E K O L A group, spol. s r.o. -

24

Office&Shopping Centrum Bořislavka

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

V intencích této vyhlášky se navrhovaný objekt nalézá ve 4. zóně bez regulace parkování, kde
koeficient vlivu území Kú = 1,0 a koeficient dopravní obsluhy území Kd = 1,0 (nejedná se o spádové
území metra). Vypočtený požadovaný počet stání se proto v tomto případě rovná základnímu počtu
stání.
Tab. č. 9 Požadavky na parkovací stání
Funkce
administrativa

Užitná plocha (m2)

1 stání připadá na x m2

12 720

supermarket

424 stání

2

175 stání

2

1 stání na 30 m

3 500

obchody,butiky, pasáže

Vypočtený počet stání

2

1 stání na 20 m

7 915

1 stání na 50 m

158 stání

300

1 stání na 10 m2

30 stání

restaurace

787 stání

Celkem

Pozn. k tab. č. 9: Pro určení užitné plochy byl použity následující koeficienty: administrativa 55,7 %, supermarket
75 %, obchody, butiky, pasáže 51,7 %, restaurace 60 %.

Požadovaný počet stání celkem je 787 vozidel. Veškerá parkovací stání jsou umístěna ve třech
patrech podzemních garážích, která jsou vzájemně propojena s vjezdy a výjezdy do Liberijské a na
Kladenskou.
Rozmístění parkovacích stání v objektu je uvedeno v následujícím přehledu:
Tab. č. 10 Rozdělení parkovacích stání v objektu
Parkovacích stání
Office&Shopping Centrum Bořislavka

celkem

4. PP

5. PP

6. PP

787

258

258

271

Výpočet intenzit dopravy pro Office&Shopping Centrum Bořislavka na základě daných
parkovacích stání je uveden v následující tabulce:
Tab. č. 11 Intenzity zdrojové/cílové dopravy záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka
Počet stání

Obrátkovost

Počet vozidel

Počet pojezdů

administrativa

424

1,5

636

1 272

supermarket

175

8

1 400

2 800

obchody, butiky

158

4

632

1 264

30

2

60

120

787

3,5

2 728

5 456

restaurace
Celkem

Výsledná hodnota pojezdů byla snížena o cca 20 % na hodnotu 4 500 z důvodů kumulace více
účelů návštěvy objektu. Výpočet byl porovnán s výpočtem, který vycházel z uvedených užitných
ploch, předpokládaného počtů zaměstnanců v jednotlivých funkčních zařízeních, předpokládané
návštěvnosti objektu, dělby přepravní práce a předpokládané obsazenosti vozidel.
Na základě těchto vyhodnocení se celkový objem zdrojové a cílové dopravy po zaokrouhlení
produkovaný záměrem očekává ve výši 2 250 jednosměrných jízd osobních automobilů za den.
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Rozpad zdrojové a cílové dopravy (OA) záměru Office&Shopping Centra Bořislavka na
dotčené komunikační síti:
V následujícím odstavci je uveden obousměrný počet osobních vozidel/24 hod:
Vjezd Liberijská ulice

3 800 pohybů OA/24 hod

Vjezd Kladenská ulice

700 pohybů OA/24 hod

Evropská ulice (úsek směr Dejvice)

600 pohybů OA/24 hod

Evropská ulice (úsek směr Vokovice)

2 800 pohybů OA/24 hod

Horoměřická ulice

500 pohybů OA/24 hod

Liberijská ulice

3 900 pohybů OA/24 hod

Rozpad zásobování (LNA) záměru Office&Shopping Centra Bořislavka na dotčené
komunikační síti:
Počet příjezdů a odjezdů vozidel do 3,5 t (LNA) je patrný z následujícího přehledu zdrojové a
cílové dopravy za 24 hod průměrného pracovního dne. Zásobování centra vozidly nad 3,5 t se
nepředpokládá.
Zásobování je navrženo vjezdem z Liberijské ulice.
Liberijská ulice

80 pohybů LNA/24 hod

Evropská ulice (úsek směrem do centra) 40 pohybů LNA/24 hod
Evropská ulice (úsek směrem z centra) 30 pohybů LNA/24 hod
Horoměřická ulice

10 pohybů LNA/24 hod

Rozdělení zdrojové/cílové dopravy záměru Office&Shopping Centra Bořislavka v denní
a noční době:
Rozdělení zdrojové/cílové dopravy na denní a noční dobu je dáno náplní nového centra a
otvírací dobou. Předpokládaná provozní doba je následující:
- administrativa

8 - 22 hod

- supermarket

7 - 21 hod

- obchody, butiky

8 - 21 hod

- restaurace

11- 24 hod

Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodující období provozu je směřováno do denní doby 6 - 22
hod. Na noční období 22 – 6 hod připadá cca 5 % dopravní zátěže, a to zejména na 22 - 24 hod a 5 - 6
hod.
Maximální intenzita dopravy ve dne se soustředí na období 16 – 19 hod všedního dne a činí
10 % vypočtené intenzity dopravy, tj. 418 vozidel, pro noční období se jedná o 22 vozidel. Tato
hodnota představuje obousměrný počet vozidel za špičkovou hodinu.
Rozpad dopravy zásobování v denní a noční době se předpokládá následující: v období 6 - 22
hod bude realizováno 72 pohybů LNA a v období 22 - 6 hod 8 pohybů LNA.
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Rozdělení využití parkoviště z hlediska délky parkování se zohledněním předpokládané
náplně budoucího centra.
do 1 hod

850 vozidel

do 2 hod

700 vozidel

do 3 hod

150 vozidel

do 5 hod

100 vozidel

nad 5 hod (celý den)

400 vozidel

Dopravně inženýrské podklady
Dopravně inženýrské podklady byly zjištěny na základě dopravně-inženýrských podkladů
ÚDI Praha, a to pro stávající stav – rok 2006, dále pro rok 2009 - termín uvedení centra do provozu a
pro období návrhového horizontu ÚPn SÚ hl. m. Prahy (rok 2010).
Komunikační síť pro období návrhového horizontu ÚPn SÚ hl. m. Prahy odpovídá rozsahu dle
schváleného Územního plánu hl. m. Prahy (rok 2010). V širším okolí se tedy předpokládá zprovoznění
Pražského okruhu – staveb 518 – 519 v úseku Ruzyně – Suchdol - Březiněves, severní části
Městského okruhu a Břevnovské radiály.
Výpočet dopravního zatížení v současném stavu vycházel z databáze ÚDI a pravidelně
prováděných průzkumů automobilové dopravy na křižovatkách a profilech sledované komunikační
sítě. Intenzity dopravy na některých komunikacích, kde ÚDI neprovádí pravidelné sledování dopravy
(např. Africká ulice, Pod Kladenskou silnicí) byly doplněny na základě provedeného kontrolního
sčítání dopravy a dopočtu dopravním inženýrem (viz. samostatná příloha č. 1 oznámení Dopravně –
inženýrské poklady).
Uváděné hodnoty udávají obousměrný počet všech vozidel / pomalých / těžkých vozidel za 24
hod průměrného pracovního dne (bez zahrnutí vozidel MHD):
Rok 2006 - Současný stav komunikační sítě
Evropská ulice (úsek směr Dejvice)

42 700/2 670/1 650

Evropská ulice (úsek směr Vokovice)

36 600/2 260/1 410

Horoměřická ulice

9 100/650/340

Liberijská (úsek Africká – Evropská)

3400/110/30

Liberijská (úsek Africká – Kladenská)

2920/110/30

Africká ulice

480/0/0

Kladenská ulice (úsek směr centrum)

1600/45/0

Kladenská ulice (úsek směr Vokovice)

2370/90/20

Pod Kladenskou silnicí

1350/35/0

Rok 2009 - Uvedení centra do provozu
Evropská ulice (úsek směr Dejvice)

47 700/2 790/1 710

Evropská ulice (úsek směr Vokovice)

39 100/2 340/1 450

Horoměřická ulice

9 900/650/350
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Liberijská ulice (úsek Africká – Evropská)

7 500/170/30

Liberijská ulice (úsek Africká – Kladenská)

3 420/110/30

Africká ulice

580/0/0

Kladenská ulice (úsek směr centrum)

2 200/45/0

Kladenská ulice (úsek směr Vokovice)

2 670/90/20

Pod Kladenskou silnicí

1 350/35/0

Rok 2010 – Stav komunikační sítě dle ÚPn
Evropská ulice (úsek směr Dejvice)

23 700/900/250

Evropská ulice (úsek směr Vokovice)

13 300/540/160

Horoměřická ulice

10 700/400/350

Liberijská ulice (úsek Africká – Evropská)

7 800/180/20

Liberijská ulice (úsek Africká – Kladenská)

3 720/110/30

Africká ulice

580/0/0

Kladenská ulice (úsek směr centrum)

2 300/45/0

Kladenská ulice (úsek směr Vokovice)

2 820/90/20

Pod Kladenskou silnicí

1 400/35/0

Současný obousměrný počet tramvajových a autobusových spojů MHD
Jedná se počet spojů v pracovních dnech 0-24 hod/22-6 hod. Pro výhledový rok 2010 se
změny v intenzitách hromadné dopravy nepředpokládají.
Evropská ulice (úsek směr Vokovice)

Tram

640/65

Bus

550/65

Evropská ulice (úsek směr Dejvice)

640/65

650/75

Horoměřická ulice

640/65

100/10

V souvislosti s vlivem zdrojové/cílové dopravy záměru na komunikační síti byl prověřován
mj. i dopad výstavby centra zejména do stávající signalizované křižovatky Evropská – Horoměřická –
Liberijská.
Vzhledem k tomu, že rozhodující zátěž nového centra je napojena na dopravní síť města přes
křižovatku Evropská – Horoměřická, která je již v současné době na hranici své kapacity bylo
provedeno ÚDI Praha (09/2006) posouzení vlivu na dopravní zatížení přilehlé komunikační sítě. Bylo
konstatováno, že pro nejkritičtější období (rok 2009 - uvedení centra do provozu) by stávající signální
plán toto zvýšení zátěže již neunesl. ÚDI tedy prověřilo možnost úpravy signálního plánu křižovatky s
kladným výsledkem, včetně úpravy koordinace s ostatními křižovatkami na Evropské. V případě
dalšího výhledu se situace výrazně zlepšuje.
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4.2 Ostatní infrastruktura
Vodovod
Dodávka vody bude řešena napojením na stávající vodovodní řád po dohodě
s provozovatelem. Objekt bude vybaven fakturačním měření odběru vody, umístění tohoto měření
bude specifikováno v dalších stupních projektové dokumentace.
Kanalizace
Kanalizace splašková
Pro odvod splašků je navržena přípojka se stávající splaškové kanalizaci. Na stoce bude v
souladu s městskými standardy navržen předepsaný počet revizních šachet a objekt budou napojen
novými kanalizačními splaškovými přípojkami.
Kanalizace dešťová
Odvod dešťových vod bude realizován přes novou dešťovou areálovou kanalizací, která bude
napojena do jednotné městské kanalizace.
Plynovod
Plynovodní přípojky pro Office&Shopping Centrum Bořislavka budou realizovány na
stávající plynovod po dohodě s provozovatelem sítí.
Zásobování teplem
V současné době je zájmové území zásobováno teplem z parovodních rozvodů centrálního
zásobování teplem hlavního města Prahy provozovaných Pražskou teplárenskou a.s. Proto je
uvažováno v rámci objektu Bořislavka s výměníkovou stanicí a teplovodním rozvodem ze strojovny
vytápění a napojením na CZT.
Zásobování záměru tepelnou energií se tedy předpokládá napojením na tento rozvod. Pro
navržený objekt se předpokládá vlastní výměníková stanice voda-voda, která bude z primární horké
vody 135/70 °C připravovat dle potřeby topnou vodu pro vytápění, VZT a technologii a samostatně
teplou vodu užitkovou. Stanice bude plně automatická. Požadavky na výměníkovou stanici v objektu
budou podrobněji specifikovány v rámci samostatné projektové dokumentace.
Zásobování elektrickou energií
Posuzovaný záměr Office&Shopping Centrum Bořislavka bude napojen na síť po dohodě
s provozovatelem PRE a.s. Objekt bude napojen ze sítě VN PRE a.s. V objektu bude
velkoodběratelská trafostanice osazena transformátory 4 x 1000 kVA v suchém provedení. Umístění
trafostanic se předpokládá v prostoru 1. PP.
Telefonní síť
Objekty budou napojeny na telefonní a datovou síť.
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Ochranná pásma
Stavba se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hlavním městě Praze, vyhlášené
rozhodnutím býv. NVP č.j. Kul/5-932/81, o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.
Praze a jeho doplňkem, kterým se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.
Dle Vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy, stavba nespadá do území se zákazem výškových staveb.
Lokalita se nachází mimo zátopové území vymezené v rámci platného územního plánu
sídelního útvaru hl.m. Prahy.
Zájmové území leží v území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
Stavba se dále nachází v ochranných pásmech běžných inženýrských sítí a v ochranném
pásmu místních komunikací.
Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi budou vytyčeny před zahájením stavebních
prací. Ponechané inženýrské sítě budou předepsaným způsobem ochráněny před poškozením. Stavební
práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po předchozím
souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Na stávajících inženýrských sítích nebudou budovány
pozemní objekty zařízení staveniště, ukládán žádný materiál ani odstavována vozidla a staveništní
mechanismy.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Podrobné vyhodnocení emisí spojených s výstavbou a následným provozem hodnoceného
záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka pro jednotlivé posuzované stavy (viz. kap. B.I.5 tohoto
oznámení) je uvedeno v samostatné příloze oznámení č. 4 Vlivy na ovzduší.
1.1 Emisní příspěvek výstavby záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka
Z hlediska vyhodnocení vlivů na ovzduší představuje nejhorší situaci z hlediska manipulace
s prašnými materiály a s vyvolanými přepravními nároky především etapa zemních prací, pro kterou je
provedeno vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži.
•

Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění ovzduší pro etapu výstavby nejsou uvažovány.

•

Plošné zdroje

Mezi plošné zdroje imisí patří pohyb nakladačů v areálu staveniště. Dle předaných podkladů
je uvažováno s 8 hodinami provozu denně (pro dva nakladače 16 hodin). V souvislosti s provozem
nakladačů bude vyprodukováno následující množství emisí:
Tab. č. 12 Suma emisí z plošného zdroje – pohyb nakladačů
PM10

Plošný zdroj

g.s-1

kg.den-1

t. rok-1

0,0153835

0,886087

0,222

Z hlediska nároků na obslužnou staveništní dopravu je patrné, že nejkritičtější etapu z hlediska
nároků na dopravu bude představovat etapa zemních prací. Na základě údajů o intenzitách obslužné
staveništní dopravy uvedených v tomto oznámení je možné konstatovat, že v této dopravně
nejkritičtější fázi výstavby bude po dobu cca 90 dní denně realizováno 752 pohybů TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při
uvažovaném pohybu TNA/den a době volnoběhu 30 sekund lze při uvažovaném počtu směn v rámci
zemních prací sumarizovat následující sumu emisí:
Tab. č. 13 Suma emisí z plošných zdrojů – stání TNA
PM10
-1

Plošný zdroj

g.s

kg.den-1

t. rok-1

0,000287

0,024778

0,00223

Z hlediska uvedených aktivit lze předpokládat emise související s výkopovými pracemi.
Celkově se jedná o manipulaci s 220 610 tunami materiálů (pro zeminy uvedené v m3 byl použit
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koeficient 1,3). Při uvedeném předpokladu emisí v kg na tunu materiálu uvedeném v předcházející
části oznámení lze v etapě výstavby očekávat roční emisi frakce PM10 v množství cca 8,8 tun.
•

Liniové zdroje

Liniové zdroje v etapě výstavby představují (v nejkritičtější etapě výstavby z hlediska nároků
na obslužnou dopravu pohyby automobilů) nákladní automobily odvážející vytěženou zeminu (752
pohybů/den po dobu 90 dnů). Při použití emisních faktorů pro etapu výstavby lze očekávat následující
bilance emisí na odjezdové trase:
Tab. č. 14 Emisní příspěvek liniových zdrojů ve fázi výstavby záměru
PM10

komunikace

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1,38E-06

0,049557

0,00446

1.2 Emisní příspěvek provozu záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka
v roce 2009 - Varianta 1a
•

Bodové zdroje– odvětrávání podzemních parkovišť

Dle podkladů předaných objednatelem záměr generuje v parkovacích prostorech za 24 hodin 2
756 ujetých kilometrů, za rok potom 1 005 940 ujetých kilometrů.
Při použití emisní faktorů uvedených v rámci předkládané rozptylové studie pro rok 2009 a
rychlost 5 km/hod lze bilancovat následující sumu emisí z prostorů parkingů záměru:
Tab. č. 15 Emise z parkingu
2009

NOx

CO

plocha

g.s-1

kg.den-1

t. rok-1

g.s-1

kg.den-1

t. rok-1

parking

0,027085

2,34012

0,854144

0,348181

30,08284

10,98024

2009

PM10

Benzen

plocha

g.s-1

kg.den-1

t. rok-1

g.s-1

kg.den-1

t. rok-1

parking

2,23E-05

0,001929

0,000704

0,000759

0,065593

0,023941

•

Plošné zdroje
Plošné zdroje nejsou uvažovány.

•

Liniové zdroje
Liniovými zdroji emisí v rámci předkládaného záměru je doprava na komunikačním systému
z hlediska samotné zdrojové a cílové dopravy záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka.
Na základě údajů o intenzitách dopravy z posuzovaného záměru Office&Shopping Centrum
Bořislavka byly provedeny bilance emisí liniového zdroje záměru na jednotlivých úsecích
komunikací.
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Tab. č. 16 Emisní příspěvek liniových zdrojů záměru na komunikačním systému (rok 2009) – Varianta 1a
NOx

komunikace

CO

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

Evropská – směr Dejvice

0,00000926

0,33336

0,121676

2,01E-05

0,723468

0,264066

Evropská – směr Vokovice

2,12417E-06

0,07647

0,027912

4,43E-06

0,159501

0,058218

Horoměřická

1,67222E-06

0,0602

0,021973

3,61E-06

0,129787

0,047372

Liberijská

1,30564E-05

0,47003

0,171561

2,81E-05

1,012756

0,369656

Kladenská

2,24972E-06

0,08099

0,029561

4,97E-06

0,17878

0,065255

PM10

komunikace

Benzen

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

Evropská – směr Dejvice

7,09E-08

0,002552

0,000931

1,49E-07

0,005372

0,001961

Evropská – směr Vokovice

3,23E-08

0,001164

0,000425

3,28E-08

0,001179

0,00043

Horoměřická

1,49E-08

0,000538

0,000196

2,68E-08

0,000963

0,000351

Liberijská

1,18E-07

0,004254

0,001553

2,09E-07

0,007514

0,002743

Kladenská

9,72E-09

0,00035

0,000128

3,69E-08

0,00133

0,000485

1.2 Emisní příspěvek provozu záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka
v roce 2010 - Varianta 2a
V této variantě jsou dle předaných podkladů zachovány intenzity dopravy související
s dopravní obslužností záměru, bilance jsou uváděny s emisními faktory roku 2010.
•

Bodové zdroje– odvětrávání podzemních parkovišť

Z hlediska vstupů je uvažován stejný zdroj jako ve variantě 1a, kdy z hlediska bilancí emisí
byly použity emisní faktory roku 2010.
•

Plošné zdroje
Plošné zdroje nejsou uvažovány.

•

Liniové zdroje
Liniovými zdroji emisí v rámci předkládaného záměru je doprava na komunikačním systému
z hlediska samotné zdrojové a cílové dopravy záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka.
Na základě údajů o intenzitách dopravy z posuzovaného záměru Office&Shopping Centrum
Bořislavka byly provedeny bilance emisí liniového zdroje záměru na jednotlivých úsecích
komunikací.
Intenzitám dopravy uvedeným v předcházející kapitole oznámení odpovídají následující
bilance emisí dle jednotlivých řešených úseků při zvolených emisních faktorech a zadaných
rychlostech na komunikacích:
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Tab. č. 17 Emisní příspěvek liniových zdrojů záměru na komunikačním systému (rok 2010) – Varianta 2a
NOx

komunikace
g/m/s

CO

kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

Evropská – směr Dejvice

9,4E-06

0,3384

0,123516

2,06E-05

0,740548

0,2703

Evropská – směr Vokovice

2,15E-06

0,07755

0,028306

4,53E-06

0,163161

0,059554

Horoměřická

1,7E-06

0,0611

0,022302

3,69E-06

0,132837

0,048486

Liberijská

1,33E-05

0,47705

0,174123

2,88E-05

1,036546

0,378339

Kladenská

2,28E-06

0,08225

0,030021

5,08E-06

0,18305

0,066813

PM10

komunikace

Benzen

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

Evropská – směr Dejvice

7,09E-08

0,002552

0,000931

1,49E-07

0,005372

0,001961

Evropská – směr Vokovice

3,23E-08

0,001164

0,000425

3,28E-08

0,001179

0,00043

Horoměřická

1,49E-08

0,000538

0,000196

2,68E-08

0,000963

0,000351

Liberijská

1,18E-07

0,004254

0,001553

2,09E-07

0,007514

0,002743

Kladenská

9,72E-09

0,00035

0,000128

3,69E-08

0,00133

0,000485

2. Odpadní vody
V zájmové oblasti jsou vedeny kanalizační stoky jednotné městské kanalizační sítě (jednotný
systém) pro odvod splaškových i dešťových vod. Na tuto veřejnou kanalizační síť bude napojena
kanalizační přípojka objektu Bořislavky.
Ve fázi výstavby bude stavba využívat pro odvod odpadních vod produkovaných v rámci
zařízení staveniště stávající přípojky na kanalizaci. Voda ze stavební jámy bude přes novou
kanalizační přípojku odčerpávána do stávající kanalizace. Vzhledem k tomu, že očištění vozidel u
výjezdu ze staveniště bude řešeno pouze mechanicky, s odvodem vody z čistící zóny do stávající
kanalizační vpusti se nepočítá. Množství vod čerpaných ze stavební jámy nelze v této fázi projektové
dokumentace možno definovat.
Splaškové a dešťové vody vznikající ve fázi provozu Office&Shopping Centra Bořislavka
budou odváděny kanalizační přípojkou do jednotné veřejné kanalizační stoky.
Odpadní vody s obsahem tuků z provozu restaurace budou na vnitřní kanalizaci připojeny přes
lapač tuků. Na systém vnitřní kanalizace bude připojen i odvod kondenzátů od chladících
vzduchotechnických jednotek.
Ze zpevněných ploch budou dešťové odpadní vody vypouštěny do městského jednotného
systému. Dešťová voda ze střechy objektu bude soustředěna do vnitřních dešťových odpadů a
následně odváděna do jednotné městské kanalizace.
Plochy parkovacích stání v podzemních podlažích objektu jsou uvažovány bez odvodnění a
napojení na vnitřní kanalizaci.
Produkce splaškových vod vyplývá z průměrné denní spotřeby vody a bude činit
114,256 m3/den.
Dešťové odpadní vody
V následující tabulce je provedena bilance dešťových odpadních vod ze záměru.
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Tab. č. 18 Výpočet množství dešťových vod
Velikost

Souč. C

Redukovaná plocha střechy

Fs

7825 m2

1,00

7825,0 m2

Redukovaná zpevněná plocha

Fz1

2348 m2

0,90

2113,2 m2

Fz2

309 m2

0,80

247,2 m2

Redukovaná nezpevněná plocha

Fn

1725 m2

0,10

172,5 m2

Redukovaná plocha celkem

Fc

10357,9 m2
0,030 l/s,m2.

Intenzita 5 min. srážky
Odtok ze střechy (plocha střechy)

234,75 l/s

Odtok ze zpevněných ploch

70,81 l/s

Odtok z nezpevněných ploch

5,17 l/s

Celkový max. odtok dešťové vody

310,74 l/s

Intenzita 15min. srážky

0,015 l/s.m2

Max. intenzita denní srážky

70 mm

Roční srážka

460 mm
4764,63 m3/rok

Roční odtok dešťové vody

Tuková kanalizace a odlučovače tuků
Odpadní vody s obsahem tuků budou vznikat při provozu restaurace. Tyto vody budou
svedeny samostatnou tukovou kanalizací do lapače tuků. Po odstranění tukové složky budou vyčištěné
odpadní vody přečerpány do splaškové kanalizace.
Maximální obsah tuků v předčištěné vodě na odtoku z lapače (do 100 mg/l) bude splňovat
limity Kanalizačního řádu hl. m. Prahy. Na instalaci lapolu tuků bude provedeno vodoprávní řízení.
Technologická odpadní voda
Technologické odpadní vody se nepředpokládají.
Množství vypouštěného znečištění
Jakost vod ze zpevněných ploch, resp. vozidlových komunikací, bude vykazovat především
zvýšené koncentrace ropných látek (NEL) a nerozpuštěných látek (NL). Koncentrace těchto látek v
odpadní vodě není blíže odhadnutelná, mění se v závislosti na délce a intenzitě srážek, množství a
technickém stavu vozidel, strojního parku atp. Odpadní voda odtékající z vozovky a zpevněných ploch
je nejvíce znečištěna v počátečních minutách srážkové činnosti. Nejvyšší koncentrace škodlivin se
objevuje přibližně v prvních 15 minutách po jejím zahájení. Při delším trvání srážek pak koncentrace
škodlivin prudce klesá a podle délky a vydatnosti srážek se snižuje až na zanedbatelné hodnoty.
Vody ze sociálních zařízení odpovídají svým složením běžným komunálním odpadním vodám
a obsahují především biologicky odbouratelné látky. Pro tento typ odpadních vod jsou typické zvýšené
koncentrace BSK5, NH4+, NO3-, NO2-, PO43-. V tabulce jsou presentovány průměrné koncentrace
hlavních znečišťujících látek ve vodách komunálního charakteru z obytných čtvrtí. Jedná se o čistě
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orientační hodnoty, neboť konkrétní naměřené koncentrace jsou závislé na mnoha faktorech (počet
obyvatel, délka a složitost kanalizační sítě apod.).
Tab. č. 19 Průměrné složení komunálních vod z obytných čtvrtí

Ukazatel jakosti vody

Koncentrace

pH

6,5 - 8

CHSK Cr

200 - 350 (mg/l)

BSK 5

150 - 250 (mg/l)

NL

1000 (mg/l)

celkový N

< 30 (mg/l)

3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a
navazujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou
se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek.
V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikají ve
fázi výstavby a provozu záměru.
Tab. č. 20 Odpady vzniklé při výstavbě Office&Shopping Centra Bořislavka
Kód druhu
odpadu
08

Název odpadu
Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel,
těsnicích materiálů a tiskařských barev

08 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

08 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně
keramických materiálů)

08 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně
vodotěsnicích výrobků)

12
12 01

Kategorie
odpadu

Odpady ze sváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13

Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve
skupinách 05, 12 A 19)
Odpadní hydraulické oleje

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

14

Odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě odpadů uvedených ve
skupinách 07 a 08)

14 06

Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

15
15 01

Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiálky a ochranné oděvy
jinak neurčené
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O
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Název odpadu

Kategorie
odpadu

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných
tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02

O

16

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

16 01

Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady
z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

16 06

Baterie a akumulátory

17

Stavební a demoliční odpady

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky

N

17 02 00

Dřevo, sklo, plasty

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

N

17 03 03

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

N

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 10

Kabely

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 05 05

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

N
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Kód druhu
odpadu
17 05 06
17 08
20
20 02

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

O

Stavební materiál na bázi sádry
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a
odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Odpad ze zahrad a parků

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

Tab. č. 21 Odpady z provozu záměru Office&Shopping Centra Bořislavka
Kód druhu
odpadu
07
07 06
15
15 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z organických chemických procesů
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů,
dezinfekčních prostředků a kosmetiky
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy
jinak neurčené
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 1

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných
tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02

O

20
20 01

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady
a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

O
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Název odpadu

Kategorie
odpadu

20 01 10

Oděvy

O

20 01 11

Textilní materiály

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 01 25

Jedlý olej a tuk

O

20 01 26

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

N

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

N

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

O

20 01 29

Detergenty obsahující nebezpečné látky

N

20 01 30

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

O

20 01 33

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

N

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

O

20 01 35

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly
20 01 21 a 20 01 23

N

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01
35

O

20 01 39

Plasty

O

20 01 40

Kovy

O

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Způsob vzniku a nakládání s odpadem
A – Odpady vznikající ve fázi výstavby Office&Shopping Centra Bořislavka
B - Odpady vznikající za provozu Office&Shopping Centra Bořislavka
•

A - V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, je třeba odpad
roztřídit na nebezpečný a ostatní, jinak s ním musí být nakládáno jako s nebezpečným
odpadem. Nebezpečný odpad by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu
určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.

•

A – Zemina a hlušina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu
odpadů pod číslem (17 05 04 a 17 05 06). Výkopek zemní jámy pro 6 podzemních pater se
předpokládá v množství cca 169 700 m3. Výkopová zemina bude odvezena z místa výstavby a
uložena na zvolené skládce.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních
mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 a 17 05 05), který by měl být přednostně
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dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných
odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat v její závěrečné fázi v rámci zahradních úprav menší
množství dalšího odpadu z podskupiny 20 02, a to 20 02 02 – zemina a kameny, který může
být použit do zásypu, popř. bude využit jinde nebo bude uložen podobně jako výkopová
zemina.
•

A – V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší
míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých
hmot, apod. Větší kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do
jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně
recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné odpady. Zbytková část za
předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, může být zařazena jako směsný stavební odpad
(17 09 04), který bude shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a
následně recyklován či ukládán na skládku odpadu.

•

A – Ve velkém množství bude vznikat stavební odpad 17 02 01 – dřevo. Jedná se o stavební
dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních konstrukcí, apod. Dřevo se
vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto k dalšímu využití,
případně spálení. V případě nezájmu trhu bude dřevo energeticky využito ve spalovně nebo
bude po štěpkování vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost).

•

A - Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolačních
materiálů obsahující dehet (17 03 03 N) a dále stavební a izolační materiály obsahující azbest,
popř. jiné nebezpečné látky (17 06 01 N, 17 06 03 N). Kromě toho jsou za nebezpečný odpad
považovány i ostatní odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do druhu
(17 02 04 N). Odpady budou předány oprávněné osobě k recyklaci, popř. k jinému způsobu
zneškodnění.

•

A - Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad ze skupiny 12,
a to při činnostech jako je svařování, řezání, broušení, apod.. V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se
však pouze nepatrné množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného stavebního
odpadu (17 09 04).

•

A - Opotřebované pneumatiky (16 01 03) budou vznikat v souvislosti s provozem dopravních
stavebních strojů. Obměna pneumatik bude probíhat mimo areál staveniště. Odpad bude
předáván specializované firmě.

•

A - V rámci provozu stavebních strojů budou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie
(olověný akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně
dodavatelské firmy. Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory
shromažďovány v normalizované nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu.

•

A, B - Vyjeté a upotřebené oleje budou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i
použitím mechanizace na údržbu areálu za provozu. Z provozu kompresorů mohou vznikat
olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady
podskupiny 13 01 - Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové,
převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební
techniky. Přehled možných druhů odpadu je uveden v tabulkovém přehledu odpadů. Odpadní
oleje patří dle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech, mezi „vybrané výrobky“ a po využití

- E K O L A group, spol. s r.o. -

40

Office&Shopping Centrum Bořislavka

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto
odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Reálná je i varianta, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo
staveniště a stavební dvory a upotřebené odpadní oleje budou odevzdávány k recyklaci některé
z firem, které se likvidací tohoto odpadu zabývají.
•

A - Použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11) - Část odpadu bude
využita jako čistící hadry a zbytek bude nabídnut k recyklaci. V případě nezájmu trhu bude
odpad vstupovat do směsného komunálního odpadu. Odpad bude shromažďován ve vacích.

•

A, B – Zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za provozu budou
vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a
ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo
neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování tohoto
nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně
transportním obalem. Odpad bude skladován v některém z objektů zařízení staveniště a dále
bude podle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní
odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu.

•

A, B – Obaly podskupiny 15 01 zahrnují papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné,
kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“, které
mohou vznikat v průběhu výstavby i za provozu záměru. Kromě toho mohou vznikat obaly
znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N,
15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru
konkrétního výrobce a dovozce dodávaného zboží. Po vyprázdnění budou nevratné obaly
tříděny a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly
znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle
jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

•

A, B - Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů, a to převážně v průběhu výstavby. Je možné je řadit do skupiny 14 – odpadní
organická rozpouštědla. Může se jednat rovněž o pevné látky rozpouštědly znečištěné. Možné
konkrétní druhy jsou uvedeny v tabulkovém přehledu odpadů. Nevyužitelné zbytky budou
shromažďovány a následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem, popř.
zneškodněny ve spalovně nebezpečných odpadů.

•

A, B - Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu
výstavby. Tyto odpady řadíme do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V této skupině mohou
vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie a materiálů. Pokud již
nebudou použité materiály jinak využitelné, budou odváženy ke zneškodnění.

•

B - Za provozu lze očekávat vznik pouze malého množství lepidel převážně bez nebezpečných
vlastností, které se budou stávat součástí směsného komunálního odpadu. Při produkci většího
množství ostatního odpadu lze třídit složku k druhu (20 01 28), v případě nebezpečných
vlastností půjde o druh (20 01 27 N).
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•

A, B – Drobný odpad z běžného provozu administrativně-komerčního centra patří do skupiny
20 – komunální odpady. Nejběžnějším druhem je 20 03 01 - směsný komunální odpad. Jeho
množství bude závislé především na počtu osob v objektu. Množství vznikajícího směsného
komunálního odpadu je však nutné minimalizovat tříděním a odděleným sběrem. Vytříděny
mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39).
Provozovatel objektu by měl zajistit podle konkrétních kapacitních podmínek dostatečný
počet sběrných nádob, které budou umístěny v plánovaném prostoru.

•

B – Při běžném provozu záměru budou produkovány různé typy akumulátorů. Vyřazené
akumulátory a baterie z administrativních zařízení mohou být zařazovány původcem odpadu
rovněž do skupiny 20 - komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 20 01 34. Baterie a
akumulátory patří dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, mezi „vybrané výrobky“ a po
využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Uživatelé
jsou vázáni podmínkami v odst. 1, § 31 zákona o odpadech.

•

B - Z obchodních ploch budou produkovány převážně obaly (papírové a lepenkové, plastové,
dřevěné, apod.), které budou ukládány do kontejnerů na odpad v rámci skladu odpadů.

•

B – Při provozu budou vznikat upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky (zářivky a jiný odpad
s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Tato komodita patří dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,
mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno
speciálními podmínkami. Uživatelé jsou vázáni podmínkami v odst. 1, § 31 zákona o
odpadech.

•

B - Při provozu kuchyně lze očekávat následující druhy odpadů: biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní a stravoven (20 01 08), případně jedlý olej a tuk (20 01 25 O) nebo 20 01 26 N olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25.

•

B - Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací v rámci areálu po uvedení stavby do
provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 - uliční smetky. Znečištění bude odstraňováno
pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude likvidován na skládce.

•

B – Při údržbě zeleně v areálu za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad
(20 02 01 - biologicky rozložitelný odpad). Objemově největší bude tráva z udržovaných
trávníků. Dále se předpokládá jednou za několik let vznik větví z prořezu dřevin a každoročně
na podzim opad listí. Odpad by měl být předáván specializované firmě k biodegradaci
(kompostování).
Shrnutí
Produkce odpadů lze rozdělit na dvě fáze: výstavba a provoz.

Ve fázi výstavby bude největší množství odpadu vznikat při hloubení jámy pro podzemní část
stavby. Dále budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady. Jejich
množství lze těžko dopředu stanovit. Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních
nákladů, což by mělo být i cílem stavební organizace. Další odpady by měly vznikat jen v malém
množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Produkce všech odpadů bude časově omezena na
dobu výstavby areálu.
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Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s
nimi dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo
50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, odst.
2.
Povinnosti původců odpadů jsou stanoveny v § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění. Dále je žádoucí, aby při stavební činnosti byly používány postupy, které jsou plně
v souladu zejména s požadavky § 10 a § 11 zákona č. 185/201 Sb., o odpadech a změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na předcházení vzniku odpadů a přednostní
využívání odpadů.
V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP
k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník
MŽP, 9/2003) a zejména nařízení vlády č. 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který
stanoví pro rok 2005 (resp. 2012) dosažení 50 % (resp. 75 %) podílu využívání vzniklého stavebního a
demoličního odpadu. Tuto kvótu také předepisuje Plán odpadového hospodářství hlavního města
Prahy, jehož návrh byl schválen v prosinci roku 2004.
Za provozu by v areálu nemělo vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně
ohrožovalo životní prostředí. Odpady budou shromažďovány v odpovídajících nádobách a prostorách
a dle potřeby předávány oprávněným osobám k likvidaci. Předpokládané množství vznikajícího
odpadu bude upřesněno v dalších fázích projektové dokumentace.
Provozovatel záměru je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi dle § 39, odst. 1, zákona 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo
50 t ostatního odpadu zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými
odpady může původce nakládat dle §16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní
správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového
množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.

4. Ostatní
4.1. Hluk
4.1.1. Fáze výstavby
Emisní hlukové charakteristiky posuzovaného záměru lze definovat pro fázi výstavby pomocí
emisních akustických charakteristik jednotlivých zařízení a délky jejich působení.
a) Předpokládaná délka pracovní doby
Při výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku A je uvažován nejnepříznivější stav,
tj. pracovní doba hlučných strojů 14 hodin – tj. od 7 do 21 hodin.
b) Bodové zdroje - strojní vybavení
V současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou tedy k disposici ani konkrétní
údaje o použitém strojním vybavení. To znamená, že v akustické studii se pracuje se vstupními
akustickými veličinami, které se však mohou v závislosti na nasazení konkrétních strojů od sebe lišit.
Z tohoto důvodu jsou výpočty stavu akustické situace v okolí stavby provedeny jako modelové

- E K O L A group, spol. s r.o. -

43

Office&Shopping Centrum Bořislavka

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

výpočty pro definovanou hladinu akustického tlaku stavebních zařízení, která byla vybrána tak, aby
průměrné hladiny akustického tlaku A jednotlivých technologických skupin stavebních strojů a
zařízení byly nižší než tato vybraná hladina, resp. do výpočtu byly zahrnuty hladiny akustického tlaku
i konkrétně používaných strojů, které se v současnosti při stavbách takovéhoto charakteru používají.
Vzhledem k tomu, že od zadavatele nebyly udány konkrétní údaje ani počty pracovních strojů,
byl proveden odborný odhad potřeby jednotlivých pracovních strojů.
Tab. č. 22 Průměrné hladiny akustického tlaku A [dB] u typových technologických skupin stavebních strojů
užívaných při stavebních činnostech
Hladina akustického

Ve vzdálenosti od

tlaku A [dB]

zdroje [m]

TATRA 815 (resp. ekvivalentní vozidlo)

82

10

Autocisterna T 815 CAPL 16 (resp. ekvivalentní vozidlo)

82

10

TATRA JAMAL (resp. ekvivalentní vozidlo)

82

10

TATRA 8 x 8 (resp. ekvivalentní vozidlo)

82

10

Jeřáb

43 – 60

10

Rypadlo

70 - 89

10

Vrtná souprava

80

10

Kolový nakladač

76

10

Typová technologická skupina stavebních strojů

c) Liniové zdroje hluku
Ve fázi výstavby bude v území zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru jeho obslužná
staveništní doprava na okolní komunikační síti. Její emisní charakteristiky lze popsat hodnotami
zdrojových funkcí jednotlivých komunikací, které charakterizují akustickou situaci v referenční
vzdálenosti od komunikace (7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu).
Celkem bylo pro liniové zdroje hluku ze stavební činnosti namodelováno šest různých modelů
s různými intenzitami pro denní a noční dobu. Hladiny akustického tlaku A byly spočteny pro stejné
výpočtové body jako v etapě provozu.
Tab. č. 23 Stavební fáze a hodinová intenzita dopravy
NA/hod
Fáze

Popis

Časové období

1

stavební jáma

1.6. 2007 - 15.10. 2007

1+3
2

napojení na inž dítě

průběžně

3

založení objektu

15.9. 2007 - 15.11. 2007

betonáž spodní stavby

15.10. 2007 - 31.1. 2008

3+4
4
4+5
5

betonáž vrchní stavby

10.1. 2008 - 31.5. 2008

5+6
6

dokončení stavby

1.4. 2008 - 31.12. 2008
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Den

Noc

OA/Hod

Celk -

DEN

Den

25

3

10

35

33

5

10

43

8

2

10

18

16

4

10

26

8

2

10

18

16

4

10

26

8

2

10

18

12

4

10

22

4

2

10

14
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4.1.2. Fáze provozu
Liniové zdroje hluku ve fázi provozu
Ve fázi provozu bude v území zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru jeho obslužná
automobilová doprava na okolní komunikační síti. Její emisní charakteristiky lze popsat hodnotami
zdrojových funkcí jednotlivých komunikací, které charakterizují akustickou situaci v referenční
vzdálenosti od komunikace (7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu).
Hodnoty zdrojových funkcí jsou uvedeny v následujících tabulce.
Tab. č. 24 Zdrojové funkce - LAeq,7,5m
LAeq,7,5m
Komunikace
Křižovatka (Evropská,Liberijská Horoměřická), ul. Evropská směrem na
letiště do ul. Horoměřické
Křižovatka (Evropská,Liberijská Horoměřická), ul. Evropská směrem na
letiště od ul. Horoměřické
Křižovatka (Evropská,Liberijská Horoměřická), ul. Evropská směrem do
Dejvic do ul. Horoměřické
Křižovatka (Evropská,Liberijská Horoměřická), ul. Evropská směrem do
Dejvic do ul. Horoměřické
Horoměřická
Liberijská od Evropské k Africké
Liberijská od Africké ke Kladenské
Africká
Kladenská - u záměru, směrem od Dejvic
Kladenská - u záměru, směrem do Dejvic
Kladenská - u křižovatky Liberijská, Kladenská, Pod Kladenskou silnicí
Nám. Bořislavka
Vjezd Kladenská - vjezd
Vjezd Kladenská - výjezd
Vjezd Liberisjká - oba směry
Vjezd Kladenská - oba směry

Den
(dB)

Noc
(dB)

59,2

49,8

53,9

43,1

60,1

50,4

55,8
54,9
67,4
52,9
43,9
46,2
36,1
46,9
50.4
47,1
47,1
57,4
50,1

46,8
44,9
57,5
42,1
36,1
35,8
0,0
36,1
40,1
36,9
36,9
47,6
39,9

Stacionární zdroje hluku
Mezi stacionární zdroje hluku ve fázi provozu záměru patří jednotky vzduchotechniky, odvod
zplodin z garáží a zdroj chladu.
•

Vzduchotechnika

Nasávání VZT jednotek pro administrativní a obchodní prostory je umístěno na fasádě objektu
v ul. Kladenská, umístění VZT jednotek je na střeše objektu. Pro další vyústění VZT na fasádách
nebyly dostupné hlukové parametry – bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
•

Odvod zplodin z garáží

Celkem jsou instalovány 3 výdechy odvodů zplodin z podzemních garáží. Průměr výduchů na
vyústění je cca 2 m2.
•

Zdroj chladu

Zdrojem chladu pro daný objekt bude centrální strojovna chlazení v suterénu objektu, jejímž
základem budou chladící jednotky s kapalinou chlazenými kondenzátory. Suché chladiče budou
umístěny na střeše objektu. Propojení suchých chladičů s chladícími jednotkami produkující chlazenou
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vodu bude potrubím naplněném ekologickou nemrznoucí směsí. Chladící voda bude distribuována po
objektu dle jednotlivých provozních center.
•

Maximální hodnoty hladin akustického tlaku A

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací vznikající
provozem vzduchotechniky a klimatizace, budou přijata taková opatření (vč. použití odpovídajících
elementů) snižující vnitřní i vnější hluk od vzduchotechniky na požadované hodnoty.
•

Předpokládané parametry hluku stacionárních zdrojů

Z hlediska hluku, který je produkován ze zařízení techniky (umístěné na střeše objektu) do
okolí budovy, lze uvažovat s následujícími limitními hodnotami:
- suché chladiče chladících jednotek budou navrženy tak, aby hladina akustického
výkonu v denní době nepřesáhla LWA = 85 dB a hladina akustického výkonu v noční
době nepřesáhla LWA = 70 dB
- vzduchotechnické jednotky pro odvod vzduchu z gastronomie budou v takovém
provedení, aby hladina akustického výkonu na plášti a na výdechové (nasávací) žaluzii
nepřekročila hodnotu LWA = 70 dB v denním i nočním provozu
- nasávací a výfukové žaluzie na fasádě budovy pro běžné větrání a technologické
větrání budou mít akustický výkon max. LWA = 70 dB

Vibrace
K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních
strojů (kompresory, apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Projevy vibrací těchto
zdrojů lze očekávat do vzdálenosti řádově jednotek metrů od zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů
od nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.
Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí.
Vliv vibrací z automobilové dopravy záměru či provozních zařízení (např. chladící, vzduchotechnické
jednotky) na okolní zástavbu se nepředpokládá.
Z důvodu zabránění přenosu vibrací od instalovaných zařízení jsou předpokládána následující
antivibrační opatření:
- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů budou uložena na kovových či
pryžových izolátorech chvění dle doporučení výrobce,
- potrubí budou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělena,
- jednotky a ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami,
- sokly ve strojovnách a na střeše pod klimatizačními a chladícími jednotkami budou provedeny
jako plovoucí,
- v prostorách stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické a ostatní potrubí od stavební
konstrukce pružně odděleno (např. obalením pružným materiálem),
- suché chladiče na střeše budou vybaveny frekvenčními měniči.
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Záření radioaktivní, elektromagnetické
V komplexu se nepředpokládá používání žádných zdrojů elektromagnetického ani
radioaktivního záření.
Zájmové území lze zařadit do kategorie území se středním až nízkým radonovým rizikem.
Realizace stavby tedy nebude vyžadovat provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání
půdního radonu do projektované stavby.
Obr. č. 2 Radonové riziko

Office&Shopping
Centrum Bořislavka

Zdroj: http://www.wmap.cz/atlaszp/

5. Doplňující údaje (významné terénní úpravy a zásah do
krajiny)
Budova Office&Shopping Centrum Bořislavka je navržena podél Evropské ulice - jedné
z hlavních pražských tepen na rozmezí katastrálních území Dejvic a Vokovic.
Pozemek, na kterém je navrženo realizovat Office&Shopping Centrum Bořislavka, je výškově
členitý. Podélný klínovitý tvar pozemku je důsledek rozbočení dříve vzniklé Kladenské ulice, a dnešní
Evropské třídy, založené v předválečné době. Obě hlavní komunikace mají jiný sklon a výškové
uspořádání. Důsledkem je, že výškový rozdíl na pozemku činí až 14 m.
Hlavní hmota objektu je v nadzemní části rozdělena šikmou osou na dvě objemově zhruba
stejné části. U hlavních vstupů do obou nadzemních částí je od ulice Evropské vytvořen nástupní
veřejný prostor se zelení. Zeleň a stromořadí na pozemku obklopuje s výjimkou dlážděných povrchů
celou stavbu. Samotný navrhovaný objekt bude mít 5 NP a 6 PP, přičemž největší výšku 23,5 m
dosahuje na rohu ulic Evropská a Liberijská, kde se nachází i hlavní vstup do objektu. Objekt tvarově
reaguje na klesání pozemku, co umožňuje lepší prosvětlení a zároveň umožňuje širší paletu výhledů
směrem na Hradčany. Tvarování objektu se také pozitivně odrazí ve vztahu k protilehlým bytovým
domům v Kladenské ulici, kde vytváří ve stejné výškové úrovni vzájemné průhledy do vnitrobloku.
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6. Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, které lze obecně identifikovat, jsou:
•

porucha technologického zařízení,

•

požár,

•

exploze,

•

únik nebezpečných látek,

•

úraz elektrickým proudem,

•

vzdutí hladin podzemní vody,

•

povodeň,

•

teroristický útok, atd.

Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Vzhledem k tomu, že
budovy přímo nesousedí s dalšími objekty, je přenos požáru malý. Negativním projevem požáru pro
širší okolí je vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu jsou odtékající vody
kontaminovány směsí hasebných látek a látek vyplavených při hašení.
Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod.
Včasným zásahem lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tuto problematiku je třeba řešit
v manipulačním řádu kanalizace.
V plánovaném administrativně-komerčním centru nebudou umístěny žádné nebezpečné
provozy.
Výstavba
Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot,
olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit
sanační čerpání a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody.
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno
úniky ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanizmů. V tomto případě bude nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.
Provoz
Preventivní opatření
Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní a
manipulační řády. Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat zejména úrazy. Poruchám
technologických zařízení lze zabránit pravidelnou a důkladnou údržbou.
Prevencí dopravní nehody v areálu je dodržování předpisů a dopravního značení.
Protipožární zabezpečení bude zajištěno požárním vodovodním potrubím, vedeném do
chráněných prostorů a k hydrantům dle podmínek spec. požární ochrany.
Pro případ výpadku proudu budou instalovány záložní zdroje elektrické energie.
V objektu bude použita běžná ochrana před bleskem a proti přepětí.
Zájmové území se nenachází v zátopovém území.
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Následná opatření
Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád.
Při úniku nebezpečných látek je nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do
kanalizace, v opačném případě pak co nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace.
Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor
apod.).
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ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších charakteristik dotčeného území
1. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu.
Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona č. 114/1992 Sb. je vytvoření funkčně způsobilé
sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné míře zahrnula existující přírodní lokality a
zajistila jejich vhodný management.
Tyto prvky jsou vybírány ze stávající kostry ekologické stability na základě metodicky stanovených prostorových
parametrů (minimální velikosti biocenter, maximální délky volných úseků biokoridorů a jejich minimální šířky), tak, aby v
dostatečné míře zahrnuly ekosystémy v daném území reprezentativní i jedinečné. Ve většině případů je nutno tyto existující
prvky doplňovat o prvky navrhované, nově zakládané, které v silně zkulturnělých krajinách mohou až zcela převládat.

V zájmovém území dotčeném záměrem ani v jeho nejbližším okolí se nevyskytují žádné prvky
ÚSES. V širším okolí se vyskytují následující prvky ÚSES:
•

N3/9 Šárecké údolí – Sedlec (K 56 MH Údolí Vltavy) - funkční NRBK

Koridor je veden Šáreckým údolím, místy v nivě potoka a zalesněnými svahy údolí a je
ukončen nadregionálním biocentrem Údolí Vltavy. Vodní tok má většinou kvalitní břehové porosty.
Druhová skladba lesů má složení blížící se k původní skladbě, ale jsou zde i porosty s nevhodným
zastoupením dřevin (např. akát, borovice černá).
•

L3, L4/235 Svatá Juliána – Šárecké údolí - funkční/nefunkční LBC

Součást přírodního parku Šárka – Lysolaje. Koridor je vedený po lesní cestě. Cesta na orné
půdě má ojediněle doprovodnou zeleň z keřů a ruderálního bylinného patra.
•

L3/236 Pod Petřinami - funkční LBK

Biokoridor je veden strmým svahem s lesním porostem, dále prochází Ořechovkou,
vytěženým prostorem s garážemi, sadovými úpravami a skalnatými svahy.
•

L4/237 Vypich – Střešovické skály - nefunkční LBK

Koridor vychází z Vypichu, kde jsou druhově chudé lavino – bylinná společenstva. Součástí
koridoru je městský park u Markéty, klášterní zahrada a plocha veřejné zeleně ve Staticově ulici.
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L1/171 Pod Zlatnicí - funkční LBK

Součást přírodního parku Šárka – Lysolaje. Část nivy Šáreckého potoka, kde vlivem nekosení
luk nastupují porosty rákosin. U potoka je částečně zachovalý břehový porost.
•

L1/172 Červený vrch - funkční LBC

Součást přírodního parku Šárka – Lysolaje. Svah s lesním porostem, kde na úpatí se vyskytuje akát.
Jihovýchodní hrana je lemována dožívajícím ovocným sadem.
•

L1/173 Jenerálka, funkční LBC

PP Jenerálka, součást přírodního parku Šárka – Lysolaje. Biocentrum zahrnuje část PP
Jenerálka, s přilehlým lesním porostem a část nivy Šáreckého potoka.
•

L1/174 Pod Jenerálkou - funkční LBC

Součást přírodního parku Šárka – Lysolaje. Niva Šáreckého potoka pod skalním hřbetem PP
Jenerálka. Současný vegetační kryt je nelesní – rákosiny. Při vodním toku břehové porosty.
•

L1/169 Pod Matějem - funkční LBC

Součást přírodního parku Šárka – Lysolaje. Biocentrum se nachází na svahu Šáreckého údolí,
na lesním porostu se zbytky listnatých habrových lesů, s příměsí jasanu, akátu a borovice. Úzká rokle
podél cesty je zarostlá zbytkem suťového lesa. Zbývající část tvoří zarůstající ovocný sad.
•

L1/185 Střešovické skály I. - funkční LBC
Stepní až skalní stěny svahu severní expozice.

2. Zvláště chráněná území, přírodní parky
Na dané lokalitě se nenachází žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
V širším okolí záměru se nachází Přírodní park Šárka – Lysolaje, přírodní rezervace Divoká
Šárka, přírodní památka Střešovické skály, přírodní památka Zlatnice a přírodní památka Jenerálka.
•

Přírodní park Šárka – Lysolaje

Osou tohoto přírodního parku je tok Šáreckého potoka, při jehož březích leží celá řada
důležitých zvláště chráněných území, počínaje Divokou Šárkou a konče Podbabskými skalami. Ve
svém celku představuje tento přírodní park pravděpodobně nejzachovalejší přírodní oblast Prahy (není
narušena ani větší těžbou kamene) umožňující celodenní vycházku přírodními komplexy vlastně jen v
malé vzdálenosti od centra Prahy.
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Přírodní rezervace Divoká Šárka

Území přírodní rezervace (k.ú. Praha 6 - Dolní Liboc; rozloha: 25,346 ha, vyhlášeno
vyhláškou č. 12/1964 Sb. NVP ze 10. 11. 1964) je cenný krajinný celek, význačný svým geologickým
vznikem a geomorfologií (skalní soutěsky v buližníku vznikly epigeneticky), se zbytky teplomilné
skalní i chladnomilné flóry a fauny.
•

Přírodní památka Střešovické skály

Přírodní památka reprezentuje k severu obrácené svahy ve Střešovicích u vojenské nemocnice
(k.ú. Střešovice). Rozloha je 2,507 ha. Zřízena byla vyhláškou NVP č. 5/1968 Sb. ze 29. 4. 1968.
•

Přírodní památka Zlatnice

Přírodní památku představuje skalnatý ostroh nad Šáreckým údolím na severozápadě od ul.
Zlatnice a Tobruck NVP č. 5/1968 Sb. ze 29. 4. 1968. Chráněné území je součástí přírodního parku
Šárka - Lysolaje. Nacházejí se zde zbytky přirozených lesostepních a vřesových společenstev včetně
chráněných druhů rostlin a živočichů.
•

Přírodní památka Jenerálka

Chráněné území je součástí přírodního parku Šárka - Lysolaje. Skalní hřbet přírodní památky
Jenerálka se nalézá u pravého břehu Šáreckého potoka, na východě se blíží oblouku ul. Horoměřické,
na západě je obtékán malým přítokem Šáreckého potoka. Přírodní památka (1,51 ha) se nachází v k.ú.
Praha 6 - Vokovice. Vyhlášena byla vyhláškou NVP č. 5/1968 Sb. ze 29. 4. 1968. Jedná se o význačný
geologický a krajinný prvek s výskytem chráněných druhů rostlin.

3. Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb.) jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Mezi VKP dané ze
zákona patří lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady,
stepní trávníky, remízky, meze parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary
a jiné, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou funkci.

V zájmovém území záměru se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek dle § 3,
odst. 2, odst. b) zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Ke konfliktu s významnými krajinnými
prvky definovanými ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy) rovněž nedojde.

4. NATURA
NATURA 2000 je definována (dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění) jako celistvá evropská soustava území
se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu
rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je
NATURA 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluví ochranu nebo jsou
chráněny jako zvláště chráněné území.
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Na území záměru ani v jeho nejbližším okolí se nevyskytují žádné ptačí oblasti ani evropsky
významné lokality (viz. vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy v příloze H tohoto oznámení).
V širším zázemí záměru se nachází navržená evropsky významná lokalita Obora Hvězda.

5. Území historického, kulturního nebo archeologického
významu
Oblast Prahy 6 byla osídlena již v pravěku. Byly zde nalezeny pozůstatky po obyvatelích a
jejich kulturách již od starší doby kamenné, např. v Suchdole, Sedlci či na Jenerálce v Dejvicích. Celé
území je bohaté na archeologické nálezy. Vůbec v pražské kotlině se tehdy vytvářely sídelní regiony v
povodí vltavských přítoků a to zejména právě v severní části území, v našem případě v Dejvicích,
Liboci či Veleslavíně. Centrem osídlení byl zřejmě levý břeh severního oblouku Vltavy a sídliště pak
pokračovala v prostoru Vokovic, Veleslavína, Liboce, Jenerálky a dále za hranice Prahy do
Horoměřic. Dokládají to též nálezy hrobů nebo keramiky v této oblasti.
Najdeme zde i stopy počátků slovanského osídlení z konce 6. století, např. v Bubenči či
Veleslavíně. Pozdější největší pražské hradiště bylo v Šárce, v území, kde se zřejmě koncentrovalo
staroslovanské osídlení. Úpadek a postupný zánik pražských sídlišť nastal až ve druhé polovině 9.
století.
Bezpochyby nejvýznamnějším počinem v raném středověku pro popisované území Prahy 6
bylo založení prvního mužského kláštera v Čechách v Břevnově na konci 10. století. Nad pramenem
potoka Brusnice byl ve 13. století postaven gotický pavilon, který v letech 1724 - 1726 přestavěl
Kilián Ignác Dienzenhofer do podoby dnešního letohrádku Vojtěška.
Od 14. století byly v celé pražské oblasti hojně zakládány vinice, na kterých později vznikaly
usedlosti. V oblasti Prahy 6 to bylo zejména na jižních svazích Břevnova, Střešovic v oblasti zvané
Malé Střešovičky, Dejvic a Nebušic. V Břevnově, který se později rozrůstal podél silnice směrem k
Praze, vznikly známé letohrádky a usedlosti jako Kajetánka, Petynka či Šlajferka, hospoda Marjánka a
na břevnovské pláni zájezdní hospoda Ladronka. V polovině 19. století se podél původní silnice začaly
stavět jednotlivé domky i větší činžáky na prudkém svahu nad Bělohorskou ulicí. Na dosud volných
plochách začalo i budování kolonií rodinných domků. V roce 1907 byl Břevnov povýšen na město,
roku 1920 připojen k Praze a roku 1923 se stal součástí XVIII. pražského obvodu. V roce 1936 tu byla
otevřena vojenská nemocnice.
Vokovice - byly připojeny k Praze roku 1922, kdy měly 2021 obyvatel. Předtím byly Vokovice
samostatnou obcí.
Staré Vokovice - První zmínka o osadě (dvoru) s názvem Okovice pochází z roku 1370,
pravděpodobně však osada existovala již dříve. Oblast byla vinařská, některé vinice vlastnila
svatovítská kapitula. Malá část původní zástavby Vokovic se nachází v zákrutu Litovického potoka
východně od vodní nádrže Džbán (západně od ulice Ke dvoru).
Nové Vokovice jsou tvořeny zástavbou převážně z první poloviny 20. století, nacházející se
severně od Evropské ulice v blízkosti nádraží Praha - Veleslavín. V jižní části Nových Vokovic se
nachází secesní budova školy. Ze severu k Novým Vokovicím přiléhá rozsáhlý areál firmy s
původním názvem Aritma, v západní části sportovní areál Aritmy. V prostoru Aritmy je televizní
vysílač lokálního významu.
Sídliště Červený Vrch - Ve východní části území Vokovic z obou stran podél Evropské ulice
se nyní nachází panelové sídliště - sídliště Červený Vrch. Bylo postaveno v letech 1960 - 1972,
hlavním architektem byl K. Jarolím. Pojmenováno bylo podle kopce Červený vrch (327 m n. m.).
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Ulice v jižní části sídliště byly v roce 1962 pojmenovány podle států v Africe (nejdelší ulice je
Africká), ulice v severní části podle států na Blízkém Východě (nejdelší ulice je Arabská).
V jižní části sídliště jsou dvě moderní základní školy (ZŠ Na Dlouhém lánu a základní škola
Červený Vrch v Kladenské ulici). V severovýchodní částí sídliště je gymnázium Arabská. V ulici Na
Dlouhém lánu v blízkosti školy je zimní stadión a nedaleko zdravotní středisko. Na severovýchodě v
blízkosti sídliště je zahrádkářská osada.

Dejvice - jejich původní jméno znělo Dehnice a Dejvicemi se staly až v 18. století. Původní
centrum vsi Dejvice se nacházelo kolem proboštského dvora. Ves Dejvice byla původně královským
zbožím a místní dvůr byl přikázán nejvyššímu pražskému purkrabství a to až do roku 1320, kdy jej
král Jan Lucemburský postoupil proboštství kostela sv. Víta. Proboštský dvůr byl poničen za třicetileté
války, nicméně po ní byla stavení brzy opravena a hospodářství dobře prosperovalo. V 60. letech 17.
století byl při dvoře založen i pivovar a dvůr se stal v té době centrem správy všech proboštských
statků v pražském okolí. Na konci 18. století byl přikoupen další velký dvůr a od roku 1872 byla ke
statku proboštů připojena i nedaleká usedlost či v té době již spíš zámeček Hadovka.
Oblast Dejvic ovlivnil v období od 15. do konce 18. století rozvoj vinařství, který nastal již za
vlády Karla IV. Dejvická jižní stráň byla zřejmě nadmíru příznivá pro pěstování vinné révy a vinice
zde byly zakládány v hojném počtu od 15. a hlavně v 16. století. Za třicetileté války jejich počet klesl,
docházelo také ke slučování vinohradů ve velké vinice, které však začaly být osazovány jinými
plodinami než jen vinnou révou.
Tato historická oblast Dejvic se totiž začala zastavovat až po roce 1922, kdy byly vypracovány
stavební plány, které ovšem respektovaly původní usedlosti, a tak v té době zanikla pouze usedlost
Santinka. Po roce 1945 zmizely pak Juliska, Šťáhlavka a Paťanka. Názvy místních vinic se staly
základem celého systému uličního názvosloví celé Hanspaulky - sama Hanspaulka je původně vinice a
později na ní postavený letohrádek, který náležel v 18. století Janu Pavlu či Hansi Paulu Hippmannovi
- tak získal zámeček jméno, které později přešlo na celou jižní stráň v Dejvicích.
Po začlenění Dejvic do Velké Prahy začala zejména na jejich východním okraji velkorysá
výstavba - podobně jako Bubenče - podle projektu Antonína Engla. Tehdy vzniklo Vítězné náměstí,
známé všeobecně pod lidovým názvem Kulaťák. Sem se také postupně přesunulo centrum Dejvic.
Kolem Vítězného náměstí se začal budovat areál vysokých škol, generální štáb a palác Bajkal, kousek
dál byl postaven bohoslovecký arcibiskupský seminář, kostel Církve československé husitské,
Výzkumný ústav zemědělský. Vznikly také vilové čtvrti na Hanspaulce, Horní Šárce a na Babě. Po
válečném útlumu výstavby došlo k menší bytové výstavbě v Dejvicích v 50. letech, většina tehdy
vzniklého domovního fondu byla určena pro armádu, která měla na Praze 6 své ústřední orgány i další
zařízení. Za Vítězným náměstím byl dostavěn areál vysokých škol.
(www.Praha6.cz, http://www.sestka.cz/index.php?clanek=325, http://www.sestka.cz/index.php?clanek=638,
http://www.sestka.cz/index.php?clanek=308)

Plánovaný záměr spadá do II. archeologické zóny, z čehož vyplývá, že se jedná o území, na
němž jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV
ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět činnost, kterou by mohlo být
ohroženo provádění archeologických výzkumů.
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6. Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Zájmové území se nachází v Městské části Praha 6. Podle údajů Českého statistického úřadu
bylo k 1. 1. 2005 evidováno na Praze 6 99 344 obyvatel. Jedná se o poměrně hustě osídlené území.
Tab. č. 25 Demografické údaje k 1.1. 2005 (dle ČSÚ)
Počet obyvatel ve věku
Městská část

Praha 6

počet obyvatel celkem

99 344

0 – 14 let

15 – 64 let

65 a více let

11 348

66 025

21 971

Zdroj: www.czso.cz

Hustota obyvatelstva v městské části Praha 6 je 2 379 osob/km2. Pro porovnání je možné uvést
např. údaje o celkové hustotě obyvatel v Praze, která se pohybuje okolo cca 2 300 osob/km2.
Nejhustěji obydlenou městskou částí je Praha 2 (12 200 osob/km2) (www.szso.cz).
V následujících tabulkách jsou uvedeny základní územně-technické údaje o dotčených
katastrálních územích hl. m. Prahy.
Tab. č. 26 Základní charakteristika dotčených územně technických jednotek
Katastrální území

Kód ÚTJ

Výměra k.ú. (ha)

Počet obyvatel k 1.1.2005

Vokovice

729418

352

10 829

Dejvice

729272

739

22 608

Zdroj: www.czso.cz, internetové stánky Praha 6

8. Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném
území
Z hlediska ekologické stability a zátěže území se jedná o území výrazně ovlivněné lidskou
činností. Území severozápadní části hl. m. Prahy je možné klasifikovat jako území významně zatížené
negativními vlivy nejrůznějších průmyslových, dopravních, komerčních a dalších činností.
Jedním z nejvýznamnějších současných problémů životního prostředí je zatížení území
nadměrným hlukem souvisejícím především s dopravou. Zájmové území navrhovaného záměru se
nachází v těsné blízkosti frekventované komunikace Evropská. Stávající intenzity dopravní zátěže jsou
zde vysoké. Tyto vysoké intenzity dopravy na uvedených komunikacích se projevují zatížením území
hlukem z dopravy, emisemi ze spalovacích motorů a zvýšenou sekundární prašností.
Žádné významné nálezy staré ekologické zátěže nebo kontaminace horninového prostředí se
neočekávají.

9. Soulad s územním plánem hl.m. Prahy
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen dne 9.9.1999 a vydán vyhláškou hl.
m. Prahy č. 32/1999 Sb.
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Novostavba Office&Shopping Centrum Bořislavka je navržena na pozemcích vymezených
ulicemi Evropská, Kladenská a Liberijská v katastrálním území Vokovice (ÚTJ 729418) a Dejvice
(ÚTJ 729272) v Praze 6.
Lokalita dotčená záměrem se dle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy nachází
na funkční ploše SVO - smíšené obchodu a služeb.
V souvislosti s předmětným územím byla provedena úprava směrné části územního plánu hl. m.
Prahy – byla zrušena míra využití území. Úprava č. U 0009/2000 nabyla platnosti dne 21. 6. 2000.
Funkční využití, doplňkové funkční využití a výjimečně přípustné funkční využití na ploše SVO
je ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy ve znění pozdějších předpisů charakterizováno následovně:
SVO – SMÍŠENÉ OBCHODU A SLUŽEB - Území sloužící převážně pro umístění polyfunkčních

staveb s převažujícím využitím pro obchod a služby.
a/ funkční využití území: Obchodní zařízení do 15000 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného
stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, nerušící služby. Byty v nebytových domech,
školská zařízení, mimoškolní zařízení, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, církevní zařízení,
jesle, ambulantní zdravotnická zařízení, lůžková zdravotní zařízení, veterinární zařízení, sociální
zařízení, sportovní zařízení, stavby pro veřejnou správu, drobná nerušící výroba, parkoviště P+R,
čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro PID, sběrny odpadů.
b/ doplňkové funkční využití: Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy,
zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná
zařízení a liniové vedení TV.
c/ výjimečně přípustné funkční využití: Stavby pro bydlení, vysoké školy a vysokoškolské
koleje, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a
integrovaný záchranný systém, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví.

Umístění
novostavby
obchodně-administrativního
komplexu
pod
„Office&Shopping Centrum Bořislavka“ je v souladu s požadavky na území SVO.

názvem

Záměr je dle vyjádření příslušného stavebního úřadu v souladu s územním plánem hl.m.
Prahy (viz. příloha H tohoto oznámení).
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí
v dotčeném území
1. Ovzduší
Klima
Zájmové území náleží do Řipského bioregionu. Podle Quitta (Quitt, 1971) spadá do teplé
oblasti T 2, která je charakterizována dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným
obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou
zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Pro bioregion je typické teplé suché podnebí,
charakterizované teplotami mezi 8 – 9 °C a srážkami mezi 450 – 500 mm. Směrem na východ a jih
srážky stoupají nad 500 mm.
V následujících tabulkách jsou pro orientaci uvedeny dlouhodobé charakteristiky klimatu za
období 1961 – 1990 a za rok 2003 ze stanice Praha - Ruzyně (364 m n.m.) a Praha – Karlov (261 m
n.m.).
Tab. č. 27 Charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990
Charakteristika

Karlov

Ruzyně

Průměrná roční teplota vzduchu

9,4 °C

7,9 °C

Průměrný roční úhrn srážek

446,6 mm

525,9 mm

Trvání slunečního svitu

1611,0 h

1668,3 h

Zdroj: ČHMÚ
Tab. č. 28 Charakteristiky klimatu za rok 2004
Charakteristika

Karlov

Ruzyně

Průměrná roční teplota vzduchu

10,3 °C

8,6 °C

Průměrný roční úhrn srážek

399,2 mm

488,3 mm

Trvání slunečního svitu

1761,2 h

1798,7 h

Zdroj: ČHMÚ

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti
větru zpracovaný ČHMÚ. Souhrnná větrná růžice pro Prahu 6 ukazuje, že převládajícími větry jsou
větry severozápadní.
Obr. č. 3 Větrná růžice pro lokalitu Praha 6
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Kvalita ovzduší
Informace o stávajícím stavu znečištění ovzduší je možné získat z nejbližších měřících stanic
AIM (Automatizovaný Imisní Monitoring) – stanice č. 441: Praha 6 - Alžírská, stanice č. 777: Praha 6
- Veleslavín nebo stanice č. 1528: Praha 6 – Suchdol. V samostatné příloze č. 4 oznámení jsou pro tyto
stanice uvedeny naměřené hodnoty koncentrací následujících polutantů: NO2, CO, benzenu a
suspendované částice frakce PM10.
Pro popis stávajícího stavu znečištění ovzduší jsou relevantní i údaje z modelového výpočtu
kvality ovzduší na území hlavního města Prahy (ATEM) pro rok 2004:
Obr. č. 4 Průměrné roční koncentrace PM10 – model ATEM

Zdroj: http://www.wmap.cz/atlaszp/

Obr. č. 5 Průměrné roční koncentrace NO2 – model ATEM

Zdroj: http://www.wmap.cz/atlaszp/
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Obr. č. 6 Průměrné roční koncentrace CO – model ATEM

Zdroj: http://www.wmap.cz/atlaszp/

Obr. č. 7 Průměrné roční koncentrace benzenu – model ATEM

Zdroj: http://www.wmap.cz/atlaszp/

NO2 - Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly
překračovány ani limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle modelu
ATEM se v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace ročního aritmetického průměru
v rozpětí 20 až 30 µg.m-3.
PM10 - Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, u 24 hodinových koncentrací lze zaznamenat
epizody překračování limitní 24 hodinové koncentrace. Dle modelu ATEM se průměrné roční
koncentrace v zájmovém území pohybují v rozpětí 20 až 40 µg.m-3.
CO - Imisní pozadí dle nejbližší stanice AIM se pohybuje do 3225 µg.m-3. Nedochází tudíž
k překračování platného imisního limitu.

- E K O L A group, spol. s r.o. -

59

Office&Shopping Centrum Bořislavka

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Benzen - Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení imisního limitu, měřené koncentrace
však nelze označit za zcela reprezentativní pro zájmové území. Dle modelu ATEM se průměrné roční
koncentrace pohybují kolem 3 µg.m-3.
Stávající stav znečištění ovzduší v zájmovém území oblasti byl v rozptylové studii zjištěn
rovněž výpočtem, při uvažování bodových (1 zdroj REZZO 1 a 28 zdrojů REZZO 2) a liniových
(provoz na komunikacích v zájmovém území v roce 2006) zdrojů znečištěn v území. Plošné zdroje
nebyly uvažovány.
Řešená varianta současného stavu roku 2006 představuje při zohledněných výše jmenovaných
zdrojích znečišťování ovzduší příspěvky NO2 k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové
síti do 29,06 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 19,04 µg.m-3. Ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve výpočtové síti do 103,89 µg.m-3, u bodů
mimo výpočtovou síť do 45,25 µg.m-3. Dané koncentrace se pohybují pod hranicí imisního limitu.
Vypočtené příspěvky PM10 (v roce 2006) k ročnímu aritmetickému průměru se u bodů ve
výpočtové síti pohybují do 5,73 µg.m-3 a u bodů mimo výpočtovou síť do 3,75 µg.m-3. Ve vztahu
k příspěvkům 24 hodinového aritmetického průměru PM10 řešená varianta stávajícího stavu
představuje ve výpočtové síti příspěvky do 16,37 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom
příspěvky do 7,13 µg.m-3. Dané koncentrace se pohybují pod hranicí imisního limitu.
Vypočtené příspěvky CO (v roce 2006) k imisní zátěži se pohybují kolem 2804 µg.m-3, což
nepatrně přesahuje 20 % hodnoty imisního limitu. Přitom samotné příspěvky záměru lze označit za
zcela zanedbatelné, pohybující se do 200 µg.m-3, které nemohou v žádném případě ovlivnit platný
imisní limit pro CO. Počáteční situace (rok 2006) by tak neměla v žádném případě ovlivnit platný
imisní limit.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu související se samotným záměrem lze označit za zcela
zanedbatelné, pohybující se hluboko pod imisním limitem.
Pokud porovnáme exaktní údaje z AIM s výpočty stávajícího stavu, je zřejmé, že stanice AIM
v rámci monitoringu měří jak dálkové přenosy znečištění ovzduší, tak i sekundární prašnost, neboť
měřené pozadí je vyšší než vypočtené příspěvky k imisní zátěži.

Proudění vzduchu
Ze všech klimatických faktorů jsou tvarem reliéfu krajiny nejvíce ovlivněny směr a rychlost
proudění. Objekt (obě budovy) tvarově reaguje na klesání pozemku ke Kladenské ulici, což je mj.
příznivé i z hlediska dopadů na změnu provětrávání této ulice po dokončení stavebního záměru.
Pro vyhodnocení rozptylových podmínek (viz. příloha č. 3 oznámení) je nejvýznamnější
proudění v přízemní vrstvě 10 m nad terénem. Na základě větrné růžice je možné konstatovat, že:
•

v zájmovém území výrazně převládá proudění západní (16,8 %),

•

velmi frekventované je také proudění ze severu (16,1 %) a severozápadu (15,7 %)

•

nejméně frekventovaný je směr severovýchodní (4,5 %)

•

četnost případů s bezvětřím (CALM) během roku činí 4,5 %.

Parametrem pro posouzení přirozených možností provětrávání území je hodnota tzv.
ventilačního faktoru území (D), určeného z charakteristických parametrů konfigurace terénu (tj. šířka
údolí na jeho vrcholu a u dna, střední hloubka údolí).
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Zkušenosti s aplikací tohoto faktoru ukazují, že pokud je D < 50, je třeba takovou terénní
konfiguraci hodnotit jako oblast s omezenými možnostmi přirozené ventilace vzduchu. Je-li D < 10,
potom je ventilace takového území již kritická. Leží-li vypočtená hodnota ventilačního parametru
mezi hodnotami 50 a 100, lze ventilační schopnost území charakterizovat jako uspokojivou a v
oblastech, kde D > 100 je přirozená ventilace území velice dobrá.
Hodnocené území se nachází v nevýrazném a protáhlém údolí mezi Břevnovem a
Střešovicemi (kolem 350 m n.m.) na jižní straně, a Nebušicemi a Hanspaulkou (kolem 380 m n.m.) na
severní straně Evropské ulice. Ve směru východ – západ je místo stavby položené v otevřeném svahu
od Vítězného náměstí k Červenému vrchu.
Charakteristické hodnoty ventilačního faktoru území v profilu sever – jih se pohybují kolem
hodnoty 60, v profilu východ – západ z definice nad hodnotou 100, to znamená, že se jedná o území
s uspokojivou až velmi dobrou přirozenou ventilací území.
Jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují lokální rozptylové podmínky je vertikální
teplotní zvrstvení. Kategorie stabilního a silně stabilního vertikálního zvrstvení se vyskytují ve 13 %
případů, což je přibližně četnost s jakou lze ve sledovaném místě rovněž očekávat v přízemní vrstvě
atmosféry inverzní stavy, které mohou být v zejména chladné polovině roku doprovázeny i
přízemními inverzemi. Na rozptylově příznivé případy labilního a silně labilního zvrstvení připadá
více než polovina všech možných případů, na čemž se podílí labilizace přízemní vrstvy atmosféry
v době, kdy na svahy ležící severně od Evropské ulice působí účinky slunečního záření. Z toho
usuzujeme, že rozptylové podmínky jsou v daném místě relativně velice příznivé.
Závěrem lze konstatovat, že území jako celek patří k dobře provětrávaným částem města.
Výskyt případů s bezvětřím je zde velice nízký (4,5 %) a průměrná modelová rychlost větru je v této
lokalitě 3,7 m/s, která spadá do nejvyšší třetiny hodnot z celého modelového souboru větrných růžic
pro území Prahy. Tato část města má rovněž velmi příznivé podmínky vertikální teplotní stability,
neboť na kategorii stabilního a silně stabilního vertikálního zvrstvení doprovázené obvykle
zhoršenými rozptylovými podmínkami připadá v souhrnu 13 % případů. Přirozená ventilace území je
podle hodnoty ventilačního faktoru uspokojivá (profil sever – jih) až velice dobrá (profil východ –
západ).
Podle pětistupňové komplexní klasifikace kvality klimatu Prahy použité Útvarem rozvoje
města pro potřeby zpracování územního plánu města, patří sledovaná lokalita do rozhraní mezi 2. a 3.
kategorií, tj. „přijatelná“ až „dobrá“.

2. Voda
Povrchová voda
V zájmovém území „Office&Shopping Centrum Bořislavka“ se nenachází žádné vodoteče. Na
sever od zájmového území protéká Litovický potok, který je levostranným přítokem Vltavy.
Hydrologicky náleží hodnocený záměr v rámci širších vztahů do povodí Vltavy od Rokytku
po ústí (č. hydrologického pořadí 1-12-02) a jeho dílčího hydrologického povodí Livotického potoka.
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty vybraných ukazatelů pro profil Vltava –
Podolí:
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Tab. č. 29 Profil Vltava – Podolí (období 2004 – 2005)
Ukazatel
Teplota vody

Průměrná hodnota

Třída jakosti

10,1 °C

Elektrolytická konduktivita

31,2 mS/m

I.

BSK5

2,2 mg.l-1

II.

CHSK (Cr)

19,4 mg.l-1

II.

NO3
P- celkový

-1

3,1 mg.l

-1

0,12 mg.l

II.
III.

Podle ČSN 757221 a ukazatelů uvedených v tabulce č. 29 se jedná v převážné míře o
neznečištěnou až mírně znečištěnou vodu (třída I. – II.). Uspokojující hodnoty sledovaných ukazatelů
jsou především výsledkem dlouholetého trendu zlepšování kvality povrchové vody.
Navrhovaná stavba dle grafické části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neleží
v zátopovém území ve smyslu zákona č. 138/1973 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Záměrem nebude dotčeno
PHO.
V dotčeném území se nevyskytují pramenné oblasti. Území nespadá do vodohospodářsky
významné oblasti ani se zde nevyskytují ochranná pásma přírodních minerálních vod dle zák. č.
86/1992 Sb. v platném znění.

Podzemní vody
Podzemní voda zájmového území a jeho okolí se nachází v horninách krystalinika,
proterozoika a paleozoika. Hladina podzemní vody je volná s puklinovou propustností
charakteristického větším oběhem podzemní vody.
Zvláštní pozornost při hodnocení kvality vody si zaslouží především její agresivní složky.
Nejdůležitější z nich jsou v pražských podmínkách: nízká hodnota pH, obsah agresivního CO2, obsah
SO42- - a tvrdost karbonátová. Zdrojem agresivity podzemních vod jsou v Praze horniny skalního
podloží. Agresivita podzemních vod se mění v závislosti na petrografickém složení hornin a
přítomnosti akcesorických minerálů a příměsí.
Síranová agresivita je vyvolána rozkladem pyritu a rozpouštěním sekundárních produktů
tohoto rozkladu. Výše obsahu síranů je vázána na jednotlivá souvrství. Agresivita uhličitá vzniká
chemickými pochody rovněž při zvětrávání pyritu. Kyselost vody je vyjádřena hodnotou pH, která
určuje stav uhličitanové rovnováhy.
Podzemní voda vymezené lokality má nízkou transmisivitu T <1.10-4 cm2/s, mineralizaci 0,3 –
1 g/l a chemický typ Ca – Mg – HCO 3 – SO4.
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3. Půda
Dotčené pozemky nepatří ani do kategorie zemědělského půdního fondu, ani k pozemkům
určeným k plnění funkcí lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou dotčené pozemky zařazeny jako
ostatní plocha.

4. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků:
Provincie:

Česká Vysočina

Soustava (subprovincie):

Poberounská

Oblast

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Kladenská tabule

Okrsek:

Hostivická tabule

Podle dosud platného geomorfologického členění, které uvádí Demek et al. (1987), se
studovaná oblast nachází na Pražské plošině, v jejím podcelku Kladenská tabule a okrsku Hostivická
tabule.
Reliéf Řipského bioregionu je tvořen mírně zvlněnou plošinou ukloněnou od jihozápadu
k severovýchodu, rozčleněnou systémem údolních zářezů, které jsou v křídové části většinou měkce
modelované a poměrně mělké, zatímco tam, kde vystupuje proterozoikum, jsou svahy strmé a skalnaté
a údolí mají ráz kaňonů.
Kladenská tabule se rozkládá na severozápadě Pražské plošiny a zaujímá plochu 556 km2. Na
horninách proterozoika, méně staršího paleozoika a jejich pokryvu permokarbonu a svrchní křídy
vznikla členitá pahorkatina. Podle rázu reliéfu se Kladenská tabule člení na čtyři geomorfologické
okrsky - Hostivickou a Slánskou tabuli, Turskou a Zdibskou plošinu.
Geologické poměry
Z geologického hlediska je zájmového území Řipského bioregionu součástí české křídové
pánve, budované v této oblasti vápnitými horninami, především slínovci, opukami a v omezené míře I
vápnitými pískovci. Značný rozsah mají i kvartérní pokryvy, především vápnité spraše v blízkosti
Vltavy. Potoční nivy dosahují značných mocností a jsou často karbonátově vápnité, s hojnými
pěnovcovými inkrustacemi.
Geologické podloží zájmové lokality tvoří horniny ordoviku. Převahu mají málo odolné
břidlice a prachovce, na něž se váží sníženiny a plošinaté níže položené okrsky.
Hydrogeologické poměry
Zájmové území spadá do hydrogeologického rajónu 6250 – Proterozoikum v povodí přítoků
Vltavy, které je tvořeno horninami krystalinika, proterozoika a paleozoika.
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Hydrogeologické poměry na území Prahy úzce souvisí s její pestrou geologickou stavbou.
Hlavním zdrojem podzemní vody jsou atmosférické srážky. Význačný podíl na dotaci podzemní vody
má také tok Vltavy příp. ostatní vodoteče.
Propustnost skalního podkladu úzce souvisí s petrografickým charakterem hornin. Vrstvy, u
kterých převládají písčité břidlice, pískovce, křemence nebo vápence, mají předpoklad pro vznik
výraznějších puklinových systémů s větším oběhem podzemní vody.
Z hlediska stability hydrogeologických poměrů je nutno rozlišovat souvislé a stálé zvodně od
občasných a nesouvislých akumulací vod, tj. především vod vsáklých do nezhutnělých násypů,
soustředěné přítoky podél tektonických poruch apod.

5. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Zájmové území nezasahuje do chráněného ložiskového území ani do poddolovaného území.
V širším zájmovém území se vyskytují následující poddolovaná území:
Tab. č. 30 Poddolovaná území
List ZM 1 : 50000

Název

Surovina

Rozsah

Rok pořízení záznamu

12-24

Vokovice

rudy

Systematická

1984

12-24

Dejvice – Bořislavka

rudy

Ojedinělá

1984

6. Flóra
Biogeografické členění
Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Řipském bioregionu
1.2. (Culek, 1996).
Flóra bioregionu je zastoupena řadou exklávních prvků. Na dlouhodobě odlesněné plošině je
flóra velmi jednotvárná, pestrá je zejména v oblasti dolního Povltaví, Poohří a na Podřipsku.
Pozoruhodný je výskyt jednoho endemita – hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp.
bohemicus). Hercynských a subatlantských typů je poměrně málo, jsou omezené především na
fragmenty dubohabřin a lužní lesy. Patří k nim např. jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) a bledule
jarní (Leucojum vernum), na písčitých stanovištích roste např. kolenec jarní (Spergula morisonii), na
březích Labe dříve i drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis). K význačným lesním druhům náleží
dymnivka nízká (Corydalis pumila), česnek medvědí (Allium ursinum) a ladoňka dvoulistá vídeňská
(Scilla bifolia subsp. vindobonensis). Častější jsou druhy submediteránní jako např. koulenka vyšší
(Globularia punctata) a kuřička brvitá (Inuartia setacea), trýzel skardolistý (Erysimum crepidifolium),
hrachor různolistý (Lathyrus heterophyllus).
Potencionální přirozená vegetace
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představuje matrici
zájmového území lipová doubrava (Tilio-Betuletum).
Přirozené porosty lipových doubrav mají zapojené stromové patro, silně potlačené patro
keřové a dobře vyvinutý bylinný pokryv. Mechové patro bývá zastoupeno jen fragmentárně s velmi
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nízkou pokryvností. Ve stromovém patře převládá obvykle dub zimní (Quercus petraea), vzácně dub
letní (Q. robur). Lípa srdčitá (Tilia cordata) vystupuje často jako subdominanta. V příměsi zůstává
z mladších stadií bříza bělokorá (Betula pendula), vzácněji se v podrostu udržuje habr obecný
(Carpinus betulus), popř. jiné listnáče.V keřovém patře jsou nejčastěji zastoupeny druhy stromového
patra.
Bylinné patro tvoří v průměru asi 30 druhů. Asociace diferencují lipnice úzkolistá (Poa
angustifolia), ostřice bledá (Carex pallescens), medyněk měkký (Holcus mollis), třezalka horská
(Hypericum montanum), ostřice kulkonosná a stinná (Carex pilulifera a C. umbrosa).
Na území Prahy se tato asociace dochovala ve větších lesních komplexech v poměrně
přirozené druhové skladbě. Výmladkovým hospodařením je do jisté míry preferována lípa, větší
rekreační zátěž podmiňuje ústup náročnějších hájových druhů.
Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR
Přítomné biotopy byly vyhodnoceny podle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000).
Dle metodiky mapování biotopů lze dotčené území zařadit jako X1 – Urbanizovaná území.
Jedná se o zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských objektů, včetně ruderální
bylinné vegetace, parků, stromořadí, menších lesíků a křovin na volných plochách mezi zástavbou.
Aktuální vegetace
Zájmové území se nachází v prostředí člověkem zcela pozměněném. V rámci botanického
průzkumu provedeného na podzim roku 2006 byly nalezeny běžné, převážně ruderální druhy bylin
(viz. následující tabulka č. 31).
Na základě vydaného povolení ke kácení byly v roce 2003 z pozemku odstraněny dřeviny a
keře. V rámci běžné údržby pozemku je prováděno odstraňování náletové vegetace.
Tab. č. 31 Výsledky botanického průzkumu v zájmovém území
Druh – latinský název

Druh – český název

Byliny
Achillea millefolium L.

sedmikráska chudobka

Alchemilla vulgaris L.

řebříček obecný

Alliaria petiolata CAVARA et GRANDE

česnáček lékařský

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Arctium sp.

lopuch

Arthemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Atriplex sp.

lebeda

Bellis perennis L.

kontryhel obecný

Cerastium holosteoides FREIS

rožec obecný
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Druh – latinský název

Druh – český název

Cichorium intybus L.

čekanka obecná

Convolvulus arvensis L.

svlačec rolní

Dactylis glomerata L.

srha říznačka

Elytrigia repens (L.) DESV.

pýr plazivý

Festuca rubra agg. L.

kostřava červená

Fumaria officinalis L.

zemědým lékařský

Galium album Miller

svízel bílý

Chelidonium majus L.

vlaštovičník větší

Chenopodium hybridum L.

merlík zvrhlý

Phleum pratense L.

bojínek luční

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L.

jitrocel větší

Poa annua L.

lipnice roční

Potentilla reptans L.

mochna plazivá

Ranunculus repens L.

pryskyřník plazivý

Rumex sp.

šťovík

Senecio vulgaris L.

starček obecný

Tanacetum vulgare L.

vratič obecný

Taraxacum sp.

pampeliška

Thlaspi arvense L.

penízek rolní

Trifolium pratense L.

jetel luční

Veronica hederifolia L.

rozrazil břečťanolistý

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Na území se vyskytuje řada typických bylinných ruderálních druhů bez větší floristické
hodnoty. Náletové nekvalitní dřeviny jsou odstraňovány v rámci běžné údržby pozemku.
Dle katalogu biotopů lze území klasifikovat jako X1 – URBANIZOVANÁ ÚZEMÍ.
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Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné a ohrožené druhy
cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost
ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed.
Procházka, 2001).
Lze konstatovat, že dotčená lokalita není z ochranářského hlediska nikterak významná,
vyskytují se zde běžné, hojně zastoupené druhy rostlin s významným zastoupením ruderálních druhů
bylin i běžné druhy dřevin.
Realizací záměru nebude dotčeno z floristického hlediska cenné území. Závěrem tedy lze
konstatovat, že na základě všech výše uvedených skutečností je záměr z botanického hlediska
akceptovatelný.

7. Fauna
Biogeografické začlenění
Fauna Řipského bioregionu je původně ryze hercynská, se západoevropským vlivem (ježek
západní, ropucha krátkonohá). Řeka Vltava patří v zásadě do cejnového pásma, doznívá však na ní
vliv Vltavské kaskády, a tak má řeka částečně charakter sekundárního pstruhového pásma.
Aktuální fauna zájmového území
Člověkem intenzivně využívané území prakticky vylučuje možnost osídlení území
náročnějšími druhy živočichů. Území v prostoru záměru je v současné době osídleno běžnými druhy
živočichů žijícími ve městě resp. na městských okrajích.
V zájmovém území se vyskytují běžné druhy ptáků typické pro městské prostředí, např. kos
černý (Turdus merula), sýkora modřinka (Parus caeruleus), vrabec domácí (Paser domesticus), sýkora
koňadra (Parus major), holub domácí (Columba palumbus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla),
pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a hrdlička divoká (Streptopelia turtur).
Zjištěné druhy hmyzu odpovídají typickému složení příměstské či městské entomofauny a
nejsou ničím výjimečné. Ze savců lze usuzovat na výskyt hlodavců jako myš domácí (Mus musculus),
potkan (Ratus norvergicus) a hmyzožravců – krtek (Talpa europea) a ježek západní (Erinaceus
europaeus). Dále je území poznamenáno predačním tlakem synantropních druhů živočichů – domácích
koček a psů.
Z faunistického hlediska není zájmové území ničím výjimečné a není proto nutné ho z tohoto
důvodu chránit.

8. Krajina
Posuzovaná lokalita je součástí městské části Praha 6. Nachází se zde jak území s vysokým
stupněm urbanizace a ovlivnění antropogenní činností, tak i přírodně cennější lokality. Osídlení této
oblasti je dokladováno už od neolitu. Původní přírodní prostředí bylo člověkem v průběhu staletí zcela
přeměněno. Nelze tedy v pravém slova smyslu hovořit o krajině, ale spíše o charakteru městské části.
Krajinu zájmového území lze popsat jako urbanizovanou krajinu, která je součástí zástavby
hlavního města Prahy. V městské zástavbě se místy zachovala řada cenných přírodě blízkých až
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původních přírodních prvků, kterými jsou např. přírodní parky, přírodní rezervace nebo přírodní
památky. Z hlediska širšího okolí zájmové lokality se jedná o přírodní park Šárka – Lysolaje, PR
Divoká Šárka a PP Střešovické skály a Jenerálka.
Území, na kterém je plánováno realizovat záměr Office&Shopping Centrum Bořislavka, se
svažuje ze severu z nejvyššího bodu, kterým je křižovatka Evropská x Horoměřická x Liberijská,
směrem na jihovýchod. Komunikace Evropská a Kladenská, které tvoří hranici plánovaného záměru,
mají rozdílný sklon a výškové uspořádání. Důsledkem je výškový rozdíl v rámci pozemku stavby až
14 m.
Samotný objekt Office&Shopping Centrum Bořislavka skládající se ze dvou samostatných
nadzemních částí je navržen s 5 nadzemními a 6 podzemními podlažími, přičemž největší výšku 23,5
m dosahuje na rohu ulic Evropská a Liberijská, kde se nachází i hlavní vstup do objektu. Objekt
tvarově reaguje na klesání pozemku, což zároveň umožňuje širší paletu výhledů směrem na Hradčany.
Tvarování objektu se pozitivně odrazí ve vztahu k protilehlým bytovým domům v Kladenské ulici,
kde vytváří ve stejné výškové úrovni vzájemné průhledy do vnitrobloku.
Krajinný ráz dotčeného území je významně ovlivněn charakterem stávající okolní zástavby.
V souvislosti s realizací záměru lze konstatovat, že současná hodnota krajinného rázu nebude nijak
snížena a záměr bude nenásilně začleněn do stávající zástavby.

10. Kulturní památky a hmotný majetek
Kulturní památky
Určené pozemky pro výstavbu obytného domu leží v ochranném pásmu památkové rezervace
ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1978 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Záměrem nebudou dotčeny kulturní památky.
Širší okolí záměru
Na seznamu Národního památkového ústavu jsou zapsány v Praze 6 jsou zapsány následující
objekty:
Městská památková zóna:
- Baba,
- Dejvice, Bubeneč a horní Holešovice,
- Staré Střešovice,
- Tejnka,
- Vilová kolonie Ořechovka.
Národní kulturní památka:
- Břevnov, Břevnovský klášter benediktinů,
- Divoká Šárka, hradiště Šárka,
- Hradčany, Archiv České koruny,
- Liboc, letohrádek Hvězda s oborou na Bílé Hoře,
- Střešovice, Millerova vila od Adolfa Loose.
Vesnickou památkovou zónu:
- Střešovičky.
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Vesnická památková rezervace:
- Ruzyně.
Hmotný majetek
Území je připravené pro výstavbu, v rámci výstavby nebude prováděna demolice žádných
objektů ani přeložky inženýrských sítí.
Staveniště bude realizováno na pozemcích 1051/1, 1051/2, 1050/5, 4062/2, 4063, 4038/2, v
katastrálním území Dejvice a 1281/311, 1281/301, 1324/2, 1325, 1330 v katastrálním území
Vokovice. Předmětem dočasného záboru staveniště budou k pozemku přiléhající pěší komunikace,
místa vjezdů a výjezdů na staveniště a slepý konec Kladenské ulice, kde se předpokládá umístnění
zařízení staveniště.

11. Počáteční akustická situace
Počáteční akustická situace (PAS) byla zjišťována ve zvolených profilech in situ dne 19. 10.
2006 kalibračním měřením a následně výpočtem pomocí programu Cadna/A verze 3.6. Pomocí
naměřených hodnot byl výpočtový model kalibrován s rozptylem hodnot do 2 dB tak, aby co
nejpřesněji reprezentoval reálný stav.
Pilotní měření in situ bylo provedeno synchronně na třech měřicích místech současně se
sčítáním dopravy. Měřicí místa byla zvolena 2 m od fasády a výška měřícího mikrofonu byla vždy 3 m
nad terénem.
Poloha kalibračních míst č. 1 – 3 je znázorněna na obrázku č. 8.
Obr. č. 8 Umístění kalibračních bodů MM1 až MM3

MM1
MM2

MM3
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Tab. č. 32 Naměřené a vypočítané hladiny akustického tlaku A (3 m nad terénem)
Číslo bodu
MM1
MM2
MM3

den
noc
den
noc
den
noc

Popis
Sonda 1 – ul. Evropská č.p. 659
Sonda 2 – ul. Liberijská č.p.595/5
Sonda 3 – ul. Kladenská č.p. 15

Měření

Výpočet

Rozdíl

L Aeq dB

L Aeq dB

L Aeq dB

73,1

75,1

+2,0

72,5

70,5

-2,0

63,0

64,3

+1,3

57,1

57,2

+0,1

60,4

61,8

+1,4

55,0

55,8

+0,8

Změřené hladiny akustického tlaku byly použity pro kontrolu a kalibraci výpočtového modelu.
Do výpočtového programu Cadna/A bylo vybráno celkem 31 výpočtových bodů tak, aby
výsledky vypovídaly co nejvěrohodněji o celkové akustické situaci celé posuzované oblasti.
Lokalizace výpočtových bodů PAS je patrná z následujícího obrázku.
Obr. č. 9 Situace výpočtových bodů

Výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výpočtových bodech pro
počáteční akustickou situaci jsou uvedeny v tabulkách č. 18 - 23 v samostatné příloze č. 2 oznámení
Akustická studie.
Vyhodnocení počáteční akustické situace
Ulice Evropská - Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané
lokalitě pro rok 2006 v ul. Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 64,7 dB – 74,3 dB pro denní dobu.
Vypočtená hladina akustického tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 4 - 11 a 27 - 29 přesahuje
hygienický limit nebo se pohybuje v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro
denní dobu a starou hlukovou zátěž je překročen.
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
v ul. Evropská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,4 dB – 67,3 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 4 - 11 a 27 - 29 přesahuje hygienický limit nebo se pohybuje
v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro noční dobu a starou hlukovou zátěž
je překročen.
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Ulice Liberijská - Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané
lokalitě pro rok 2006 v ul. Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 61,2 dB – 65,2 dB pro denní dobu.
Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem
pro starou hlukovou zátěž.
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
v ul. Liberijská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 52,2 dB – 57,1 dB. Vypočtená hladina
akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
Ulice Kladenská - Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané
lokalitě pro rok 2006 v ul. Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,7 dB – 63,5 dB pro denní dobu.
Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem
pro starou hlukovou zátěž.
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
v ul. Kladenská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 48,9 dB – 56,3 dB. Vypočtená hladina
akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
Náměstí Bořislavka - Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané
lokalitě pro rok 2006 na Nám. Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,7 dB – 64,8 dB pro denní
dobu. Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým
limitem pro starou hlukovou zátěž.
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
na Nám. Bořislavka pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 50,6 dB – 57,7 dB. Vypočtená hladina
akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
Shrnutí
Stávající situace v okolí zamýšlené stavby v převážné míře splňuje hygienický limit hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostředí pro starou hlukovou zátěž pro den LAeq,T = 70 dB a pro
noc LAeq,T = 60 dB.
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Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Investiční záměr Office&Shopping Centrum Bořislavka je navrženo realizovat na pozemcích
vymezených ulicemi Evropská, Kadenská a Liberijská v k.ú. Dejvice a Vokovice v Praze 6.
Objekt záměru sestávající se ze dvou nadzemních částí bude kopírovat mírně se svažující terén a
bude nenásilně včleněn do okolní zástavby.
Lokalita náleží podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na funkční
plochy SVO - Smíšené obchodu a služeb. Úpravou územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy č. U 0009/2000, která nabyla platnosti dne 21. 6. 2000, byla zrušena míra využití území.
Životní prostředí v zájmovém území lze v současné době považovat za intenzivně
antropogenně ovlivněné, což je dáno zvýšenými intenzitami dopravy na komunikační síti v širším
okolí záměru a vysokou hustotou osídlení v městském prostředí. Ve vymezené lokalitě ani v jejím
nejbližším okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území, prvek ÚSES ani významný krajinný
prvek. V zájmovém území se nenalézá zemědělská ani lesní půda. V území nebyly zjištěny zvláště
chráněnými druhy rostlin ani živočichů. Lokalita se vyznačuje přítomností ochuzené ruderální bylinné
vegetací. Náletová vegetace je v rámci údržby pozemku odstraňována.
Určené pozemky pro výstavbu leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
Podzemní voda zájmového území a jeho okolí se nachází v horninách krystalinika,
proterozoika a paleozoika. Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod a
nebude dotčeno ani pásmo hygienické ochrany vodního zdroje. Lokalita záměru se nenachází ve
vyhlášeném zátopové území.
Celá oblast Prahy 6 spadá dle Quitta do teplé oblasti T2 charakterizované teplotami mezi 8 –
9°C a srážkami mezi 450 – 500 mm. Směrem na východ a jih srážky stoupají nad 500 mm.
Nejbližší stanice AIM č. 441, 777 a 1528 nesignalizují překračování ročního aritmetického
průměru pro žádnou ze sledovaných veličin (NO2, CO, benzenu a suspendované částice frakce PM10).
Území jako celek patří k dobře provětrávaným částem města. Má rovněž velmi příznivé
podmínky vertikální teplotní stability. Přirozená ventilace území je podle hodnoty ventilačního faktoru
uspokojivá (profil sever – jih) až velice dobrá (profil východ – západ). S tímto zjištěním koresponduje
i zařazení území do kategorie „přijatelná“ až dobrá“ z hlediska klasifikace bonity klimatu.
Stávající akustická situace v území je poznamenána dopravou na stávajících komunikacích.
Stávající situace v okolí zamýšlené stavby převážně splňuje hygienický limit hladiny akustického
tlaku A ve venkovním prostředí pro starou hlukovou zátěž pro den LAeq,T = 70 dB a pro noc LAeq,T = 60
dB. K překračování limitních hodnot (nebo nacházení se v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB)
pro den i noc dochází ve výpočtových bodech č. 1, 4 - 11 a 27 - 29 v ulici Evropská. U ulic Liberijská,
Kladenská a nám. Bořislavka se vypočtená hladina akustického tlaku A ve výpočtových bodech
pohybuje pod hranicí hygienického limitu pro starou hlukovou zátěž.
Hodnocené vlivy záměru na ŽP mají převážně lokální charakter, a to jak z hlediska
zasaženého území, tak i populace. Realizací záměru nedojde k zásadní změně poměrů v území, které
by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti
a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo
1.1 Sociální a ekonomické vlivy
Přínosem realizace administrativně - komerční centra bude vytvoření podmínek pro cca 2 200
pracovních míst.
Z hlediska ekonomických důsledků bude mít provoz záměru Office&Shopping Centrum
Bořislavka kladný vliv. Je možné očekávat nepřímé ekonomické vlivy, a to platby do městské
pokladny (např. daně), které mohou být zpětně použity na zlepšení životního prostředí.
Přínos centra je možné očekávat např. v souvislosti s nabídkou služeb, nákupních možností a
v neposlední řadě i s nabídkou administrativních prostor.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Přesný počet
volných pracovních míst ve fázi realizace stavby bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen
ve výběrovém řízení.
1.2 Narušení faktorů pohody
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění
především těchto faktorů, které mají vliv na pohodu obyvatel:
•

zvýšení hladiny akustického tlaku,

•

zvýšení znečištění ovzduší,

•

snížení úrovně denního osvětlení a proslunění okolních objektů.

Výše uvedené faktory jsou podrobně rozebrány v samostatných kapitolách D.4.1, D.3.2 a
D.4.2.
Období výstavby záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka (celkem cca 19 měsíců) bude
z hlediska faktoru pohody po přechodnou dobu zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby
je možné očekávat především v souvislosti s dopravou materiálu na stavbu, odvozem zemin, hlukem
ze stavební činnosti.
Je možné, že v etapě výstavby dojde k narušení faktorů pohody obyvatelstva trvale bydlícího
v zájmovém území. Může docházet k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místního obyvatelstva,
a to především v době zemních prací. Tato etapa je však přechodná a relativně krátká.
Ovlivnění akustické situace venkovního chráněného prostoru ve fázi výstavby záměru je
možné řešit navrženou protihlukovou ochranou.
Provozem záměru nebude docházet k překračování limitních hodnot pro čistotu ovzduší u
žádného ze sledovaných polutantů.
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Nárůst dopravy způsobený provozem navrhovaného záměru Office&Shopping Centrum
Bořislavka výrazně neovlivní akustickou situaci u stávající obytné a ostatní chráněné zástavby. Ve
většině výpočtových bodů je nárůst pouze v řádu desetin decibelu (max. nárůst do 2,5 dB resp. 2,8 dB
ve dne a 2,6 dB resp. 2,8 dB v noci lze předpokládat v objektech v ulici Liberijská). V řadě
výpočtových bodů (chráněná zástavba v ul. Kladenská) naopak dojde ke zlepšení akustické situace
vlivem stínícího efektu objektu záměru vůči zdrojům hluku (doprava na ulici Evropská).
Navrhované objekty Office&Shopping Centrum Bořislavka jsou citlivě včleněny do stávající
obytné zástavby, výškově odpovídají okolní zástavbě a současně splňují i požadované odstupové
vzdálenosti. Vlivem stavby nedojde ke snížení úrovně denního osvětlení a proslunění u stávající
zástavby pod limitní hodnoty.

2. Vliv na zdraví obyvatel
Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění je provedeno stručné posouzení vlivů záměru na zdraví obyvatel zpracovatelským
týmem předkládaného oznámení.
V oznámení byly jako základní vstupní údaje použity údaje o intenzitě dopravy související
s posuzovaným záměrem v daném území (viz. samostatná příloha č. 1 oznámení). Na základě výše
uvedených údajů pak bylo pomocí standardních matematických modelů vypočteno znečištění ovzduší
a hluková zátěž. Z těchto informací se pak odvozovaly rizika a vlivy na zdraví obyvatel.
2.1 Hluk - vlivy na zdraví obyvatel
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních
vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je
vystaveno značné procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky
hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na
kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na
imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví.
Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a
nepříznivého ovlivnění pohody lidí.
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu
lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Proto jsou i v naší legislativě, konkrétně
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací taxativně
specifikovány limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou hodnotami, při
jejichž překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné si uvědomit,
že při stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné vycházet
především z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže v pracovním i mimo
pracovním prostředí.
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích
hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
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Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v
závislosti na výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice. Riziko
sluchového postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech
spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou známkou poškození morfologické a
funkční změny sluchových buněk vnitřního ucha.
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k
poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve
volném čase do hodnoty 24 hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,24h = 70 dB.
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému
sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i
vibracemi nebo ototoxickými léky či chemikáliemi.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti. Může však
vést i k překrývání důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou
skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči.
Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl
mezi hladinou pozadí a hladinou vnímané řeči měl být nejméně 15 dB.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením,
alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku,
zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt narušeného spánku se
projevuje i následující den např. zhoršeným subjektivním hodnocením kvality spánku, rozmrzelostí,
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo
prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé,
osoby pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení
spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hladin akustického tlaku A LAeq = 30
dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A pro noc 40 dB. Nálada a výkonnost následující den nebyla ovlivněna při
hodnotách venkovních hladin akustického tlaku A do 60 dB.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina akustického tlaku A neměla v okolí
domů přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny akustického tlaku A o 15 dB při
přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty tohoto
přeneseného hluku by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku,
závisí ovšem i na počtu jednotlivých hlukových událostí. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty
hladin akustického tlaku měly být ještě nižší.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány v
řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak
přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze a
ischemické choroby srdeční.
Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina akustického tlaku A s efektem na ICHS v
epidemiologických studiích byla 70 dB. Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou
spojeny s dlouhodobou expozicí o ekvivalentní hladině ak. tlaku A LAeq,24h v rozmezí 65 - 70 dB a
více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro
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ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému
počtu takto exponovaných osob.
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,
změny imunitního systému nebo zvýšená motilita gastrointestinálního traktu nejsou dostatečně
průkazná a konzistentní k tomu, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hlukové zátěže.
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních
nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních
duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u
ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů a hospitalizací.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění úkolů spojených s
nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy. V reálných podmínkách byl v závislosti na
hluku prokázáno zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť. Jiné studie
ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech nejsou k dispozici a nelze tudíž odvozovat limity
nebo vztahy expozice a účinku. Obtěžování hlukem vyvolává celou řadu negativních emočních stavů,
mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity
beznaděje nebo vyčerpání.
Při působení hluku zde však kromě fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě
neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Svoji úlohu zde tak hraje
např. vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký
ekonomický význam. Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle
nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice.
Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u
predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. U
všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná zvyšovat při
působení hluku od ekvivalentní hladiny akustického tlaku A Ldn = 42 dB. Procento mírně
nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB.
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB.
Tam, kde je to možné, a to zejména při novém rozvoji území, by proto měla být základní hladina
akustického tlaku A LAeq = 50 dB. Během večera a noci by hladina akustického tlaku měla být o 5 - 10
dB nižší, nežli ve dne.
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je sledován v
rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky
potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento
osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na
noční ekvivalentní hladině akustického tlaku. Několikrát ověřená je zde i statisticky významná
závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na civilizační choroby. Zpracované grafy v
závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat zvýšení takto postižených osob v dané lokalitě v
závislosti na zvýšení hlučnosti.
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jedná se zde o
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy, vegetativního systému a humorálního
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řízení řady funkcí organizmu na nadměrnou hlukovou zátěž. Konečné projevy nacházíme v patologii
kardiovaskulárního systému, dýchacího systému, centrálního nervového systému, v patologii
imunitního systému apod. Dle analýzy dostupných epidemiologických dat, které byly podrobeny
kritické analýze (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním
eventuelně životním prostředí a postižením sluchového aparátu jako vztah potvrzený v
epidemiologických studiích dostatečným důkazem. Kauzalita vlivu expozice hlukové zátěži na
sluchovou ztrátou je klasifikována dostatečným důkazem (TNO, 1994).
Vliv hluku na kardiovaskulární aparát studovala celá řada odborníků (Havránek, Cohen,
Schulz, Babisch, Manikowski, Šišma a další). Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je
možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a
postižením kardiovaskulárního aparátu (výskyt hypertenze, ischemické choroby srdeční včetně
infarktu myokardu) jako vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem.
Nepříznivé pocity na rušivý vliv hlukové expozice jako jsou vztek, nelibost, diskomfort,
nespokojenost, špatného se cítění jsou obvykle pocit'ovány při interferenci hlukové zátěže a aktuální
aktivity. Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi
hlukovou expozicí v pracovním, eventuelně životním prostředí a postižením v oblasti psychosociální
pohody, eventuelně zvýšené incidence psychiatrických onemocnění (je již méně těsný a lze jej
klasifikovat jako omezený důkaz).
Působení hluku na usínání a kvalitu i délku spánku patří k nejzávažnějším systémovým
účinkům. Spánek je považován za aktivní zotavovací proces, spánek má význam pro obnovu pracovní
schopnosti, zejména ústřední nervové soustavy a je pro organizmus naprostou nutností. Tato oblast
byla opět studována celou řadou specialistů (Havránek, Šišma, Griefahn, Martiník). Dle analýzy
publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou
expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením v oblasti ovlivnění spánku a jeho
kvality (buzení, hloubka spánku, subjektivní kvalita spánku) který je charakterizován jako dostatečný
důkaz. Vliv hluku na imunitní a hormonální systém je klasifikován omezenými důkazy.
Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno charakterizovat
kauzalitu vztahu mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením
plodu (nižší porodní váha) omezeným důkazem, výskyt vrozených vývojových vad nedostatečným
důkazem.
Na základě požadavku holandské vlády byla TNO Institute of Preventive Health Care v
Leidenu (Netherland) provedena kritická analýza doposud publikovaných epidemiologických studií
zabývajících se hodnocením vztahu expozice hluku a zdravotních projevů. V této souhrnné zprávě je
definován vztah dávky a účinku. Vztah dávky a účinku je odvozen pro postižení různých orgánových
systémů při různých, ale přesně definovaných hlukových expozicích v životním i v pracovním
prostředí.
Tab. č. 33 Hodnoty hluku, pod kterými nebyly u průměrné populace pozorovány nepříznivé zdravotní projevy
(epidemiologické studie - TNO, 1994)
Nepříznivý zdravotní projev

Sluchová ztráta
Hypertenze

Typ prostředí
zatížené hlukem

Projev nebyl pozorován pod hodnotou
Parametr

Měřená
hodnota

Místo

ŽP

LAeg 24 h

70 dB

Interiér

ŽP – plod

LAeg

méně 85 dB

Interiér

ŽP + sil. doprava

LAeg 6 – 22 h

70 dB

Exteriér
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Projev nebyl pozorován pod hodnotou
ŽP + let. doprava

LAeg 6 – 22 h

70 dB

Exteriér

ŽP + sil. doprava

LAeg 6 – 22 h

65 – 70 dB

Exteriér

ŽP + let. doprava

LAeg 6 – 22 h

65 – 70 dB

Exteriér

Porodní váha

ŽP + sil. doprava

Ldn

62 dB

Rozmrzelost

ŽP

Ldn

42 dB

Exteriér

Ovlivnění spánku – subjektivní kvalita

ŽP doba spánku

LAeg noc

40 dB

Exteriér

Ovlivnění spánku – nálada následující
den

ŽP doba spánku

LAeg noc

méně 60 dB

Exteriér

Ovlivnění spánku – výkonnost
následující den

ŽP doba spánku

LAeg noc

méně 60 dB

Exteriér

ICHS

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to pro
stanovení nejvýše přípustných hodnot hluku. Nejvýše přípustné hodnoty hluku v životním prostředí
vychází z jednotné strategie. Tento přístup je založen na neškodnosti působící noxy (hluku).
Hygienický limit by měl být takový; aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina
poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické
normativy nejvýše přípustných hodnot hluku v pracovním i životním prostředí, které jsou obsažené
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Výše uvedené normy jsou ve shodě se zahraničními limity. Nutno
však zdůraznit, že i při dodržení hlukových hladin, které jsou požadovány nařízením vlády
č. 148/2006 Sb. nebude zajištěna plná ochrana citlivých osob tj. minimálně 3 - 5 % po zdravotní
stránce a asi u 15 % osob nezabráníme vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku A 60 dB ve dne a 50 dB v noci představuje krajní meze pro obytné prostředí
sídelních útvarů z hlediska zdravotního.

Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu
k bodovým a liniovým zdrojům. Výstupem hlukové studie jsou denní a noční ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A pro jednotlivé výpočtové body. Akustická studie (viz. příloha č. 2 oznámení)
hodnotí počáteční akustickou situaci v roce 2006, fázi výstavby záměru a výhledovou akustickou
situaci (výhledový rok 2009 a 2010).
Akustická studie pro fázi výstavby záměru se zabývá hlukovou expozicí nejbližší okolní
zástavby v době provádění uvažované stavby a hodnotí v 31 výpočtových bodech denní (7 – 21 hod) i
noční ekvivalentní hladinu hluku pro fázi výstavby.
Součástí předložené akustické studie je i hodnocení stávající a výhledové akustické situace.
Jako první je posouzen stávající stav v roce 2006, kdy je hodnocena hluková zátěž stávající
zástavby v okolí uvažované stavby z dopravy po přilehlých komunikacích. Výpočet hladin hluku je
proveden pro 31 kontrolních výpočtových bodů, zohledňujících okolní obytnou a ostatní chráněnou
zástavbu. Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku v jednotlivých bodech se v denní době pohybují
v rozmezí 57,7 – 74,3 dB. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noční době se pohybují zhruba
v rozmezí 48,9 – 67,3 dB.
Další varianty výpočtu modelují předpokládanou hlukovou expozici stávající i nově
navrhované obytné zástavby v časovém horizontu roku 2009 a sice pro následující stavy: model 2
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(stav akustická situace v zájmovém území bez provozu záměru), model 3 (stav akustická situace
s provozem záměru). Dále byl vyhodnocován časový horizont 2010, opět pro dva stavy: model 4 (stav
bez provozu záměru), model 5 (stav s provozem záměru).
Konečně byl hodnocen i vliv stacionárních zdrojů na akustickou situaci v lokalitě (model 6).
Při uvažování modelu 2 (akustická situace v zájmovém území bez uvažování provozu záměru)
se hluková expozice stávající zástavby v roce 2009 bude pohybovat v rozmezí v rozmezí 58,0 – 74,5
dB v denní době a 49,2 – 67,4 dB v noční době.
Při uvažování náplně území s realizací záměru – model 3 se hluková expozice stávající
chráněné zástavby v roce 2009 bude pohybovat u sledovaných výpočtových bodů v rozmezí 48,2 –
74,7 dB v denní době a 46,7 – 67,6 dB v noční době a hluková expozice u nově navržené chráněné
zástavby v roce 2010 (model 4) se bude pohybovat v rozmezí v rozmezí 54,3 – 70,2 dB v denní době a
47,0 – 62,5 dB v noční době.
Hlukové expozice vyvolaná provozem záměru v roce 2010 (model 5) se hluková expozice
stávající chráněné zástavby bude pohybovat v rozmezí v rozmezí 52,4 – 70,4 dB v denní době a 46,2 –
62,8 dB v noční době.
Hluková expozice vyvolaná provozem záměru v roce 2009 se na celkové akustické situaci
projeví změnami v ekvivalentních hladinách akustického tlaku v rozmezí od -6,3 do +2,5 dB v denní
době a od -7,5 do 2,6 dB v noční době.
Hluková expozice vyvolaná provozem záměru v roce 2010 se na celkové akustické situaci
projeví změnami v ekvivalentních hladinách akustického tlaku v rozmezí -4,1 dB do +2,8 dB v denní
době a od -5,4 dB do +2,8 dB v noční době.
Při dodržení akustických parametrů stacionárních zdrojů záměru by nemělo dojít k překročení
hygienického limitu hladiny akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru pro bodové zdroje
dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Při kvalitativní charakteristice zdravotních účinků hlukové zátěže na obyvatele stávajících,
resp. nově navržených obytných domů v okolí plánované stavby je možné vycházet z tabulky č. 34, ve
které jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve
venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro
větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
Tab. č. 34 Nepříznivé účinky hlukové zátěže
Nepříznivý účinek

< 45 dB

45-50 dB

50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

> 70 dB

Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Pocit obtěžování hlukem
Denní doba – počet výpočtových bodů resp. objektů (stávající chráněná zástavba)
Současný stav : 2006

0

0

0

1

17

3

10

Výhledový rok 2009: model 3

0

0

0

8

9

4

10

Výhledový rok 2010: model 5

0

0

0

8

10

12

1

Noční doba – počet výpočtových bodů resp. objektů (stávající chráněná zástavba)
Současný stav : 2006

0

1

12
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Nepříznivý účinek

< 45 dB

45-50 dB

50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

> 70 dB

Výhledový rok 2009: model 3

0

4

8

7

4

8

0

Výhledový rok 2010: model 5

0

7

5

9

10

0

0

Z tabulky je ve vztahu k výše popsaným výsledkům akustické studie zřejmé, že obyvatelé
obytné zástavby v zájmové lokalitě jsou již v současném roce 2006 vystaveni úrovni hlukové zátěže,
která vyvolává pocity obtěžování, ztěžuje běžnou komunikaci řečí ve venkovním prostředí a může
způsobovat kardiovaskulární účinky.
Protože hodnocení rizik by mělo být vztahováno zejména na vnitřní chráněný prostor, lze
s velkou pravděpodobností předpokládat, že tato rizika však nebudou významná.
Z uvedeného orientačního srovnání vývoje akustické zátěže v území u výpočtových bodů
vyplývá, že při porovnání stávajícího stavu a stavu v roce 2009 nedojde z hlediska zdravotního stavu k
zásadní změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů. Zásadnější změnu je však možné
očekávat ve výhledovém roce 2010 (po dobudování komunikační sítě dle ÚPn). V tomto stavu dojde
k prokazatelnému snížení zátěže obyvatelstva hlukem (viz. tab. 34).
Stávající akustická situace i vypočtené výhledové hladiny akustického tlaku A se sice
pohybují v hodnotách nepříznivých pro zdraví lidí, avšak vyvolaná doprava v souvislosti
s plánovaným záměrem se na změně akustické situace nijak prokazatelně neprojeví.
Na objektech, kde nejsou splněny limitní hladiny ve venkovním prostoru, je třeba se zaměřit
na ochranu vnitřních prostor.

2.2 Ovzduší – vlivy na zdraví obyvatel
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je v posledních letech stále více
využívána metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním intenzit jejich
výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Především však u mnoha látek, pro které
nejsou stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak
hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví.
Je přitom použita metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), využívající
postupy zpracované Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou
zdravotnickou organizací (WHO), ze kterých vychází i Metodický pokyn odboru ekologických rizik a
monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se
stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka a metodické
materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v ČR.
Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívaná především při přípravě podkladů ke
stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska
ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu
v prostředí.
Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy:
1/ Identifikace nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o
jejich nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou uplatnit.
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2/ Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého
vztahu dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika.
3/ Hodnocení expozice - zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané
populace včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace.
4/ Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry
zdravotního rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného
zdravotního poškození.
Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, kterými je každé hodnocení
rizika zatíženo a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika.
Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti s posuzovaným záměrem
Z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo přichází u posuzovaného záměru
„Office&Shopping Centrum Bořislavka“ do úvahy především působení imisí látek v ovzduší, jejichž
zdrojem je související doprava (podzemní garáže, pozemní komunikace) a ostatní v rozptylové studii
hodnocené zdroje znečištění ovzduší, protože při posouzení možných vlivů na zdraví a pohodu
obyvatel v okolí uvažovaného záměru je přitom nezbytné zohlednit již současný stav imisní zátěže
zájmového území.
Předmětem hodnocení na základě zpracované rozptylové studie je proto možný vliv imisí
škodlivin, konkrétně prašného aerosolu frakce PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu.
Podkladem k hodnocení zdravotního rizika imisí je rozptylová studie, která vyhodnocuje
modelovým programem SYMOS 97, verze 2003 imisní příspěvky záměru v dané lokalitě. Výpočet
imisních koncentrací je proveden pro výchozí stav v roce 2006, stav v roce 2009 a 2010 při
předpokládaném využití území a dále pro samotné příspěvky záměru ve výhledových letech 2009 a
2010.
Fáze výstavby - Rozsah stavebních a zejména zemních prací lze v daném zájmovém území
označit za významný a může též představovat určité časové narušení faktorů pohody v etapě výstavby.
Proto v rámci předkládaného oznámení byla pozornost věnována i vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivu z hlediska imisní zátěže v etapě výstavby. Z výsledků výpočtů, které jsou uvedeny
v další kapitole vyplývá, že dočasně dosahované příspěvky k imisní zátěži z hlediska 24 hodinového
aritmetického průměru PM10 by neměly znamenat významnější ovlivnění zdravotního stavu obyvatel
nejbližší obytné zástavby.
Fáze provozu - Dominantními a sledovanými škodlivinami v souvislosti s provozem záměru
jsou suspendované částice PM10, oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen.

Zdravotní riziko imisí škodlivých látek v ovzduší – Identifikace a charakterizace
nebezpečnosti
Hlavními škodlivinami v rámci předkládaného záměru jsou oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
frakce PM10 a benzen.
•

Oxid dusičitý (NO2)

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější škodliviny emitované do ovzduší při spalovacích
procesech. Ve většině případů je emitován převážně oxid dusnatý, který je ve vnějším ovzduší rychle
oxidován na oxid dusičitý, který je zdravotně podstatně významnější.
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Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde mohou být
dosahovány koncentrace významně vyšší, nežli ve vnějším prostředí. Jako zdroj emisí se zde uplatňuje
hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů.
Oxid dusičitý vykazuje při inhalační expozici významné akutní i chronické zdravotní účinky.
Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu
k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží.
V současné době nejsou známé žádné zprávy o tom, že by NO2 měl karcinogenní nebo
teratogenní účinky. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné výsledky a
neumožňují jednoznačný závěr.
Při pokusech u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví v podobě zhoršení plicních
funkcí a zvýšení dráždivosti dýchacích cest u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2
nad 1880 µg/m3 (1 ppm).
Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní účinky u citlivých skupin
populace, jako jsou bronchitici a zejména astmatici.
Za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně
nepříznivé účinky) považuje WHO koncentraci kolem 400 µg/m3, která u astmatiků při krátkodobé
expozici způsobuje mírné zhoršení plicních funkcí a zvyšuje dráždivost dýchacích cest.
V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná koncentrace
200 µg/m3 s mezí tolerance 80 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40 µg/m3 s mezí tolerance 16
µg/m3. Meze tolerance se od roku 2003 plynuje snižují tak, aby v roce 2010 dosáhly nulové hodnoty.
Pro sumu oxidů dusíku NOx platí od roku 2002 imisní limit 30 µg/m3 jako průměrná roční
koncentrace pro ochranu ekosystémů.
Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanoví Vyhláška MZ č. 6/2002
jako hygienický limit pro oxid dusičitý průměrnou jednohodinovou koncentraci 100 µg/m3.
•

Oxid uhelnatý – CO

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, o něco málo lehčí než vzduch. Hlavním
zdrojem emisí CO je nedokonalé spalování, např. v automobilech, průmyslu, teplárnách a spalovnách.
Oxid uhelnatý neproniká pokožkou, takže jedinou významnou expoziční cestou je inhalace.
Rychle difunduje přes alveolární, kapilární a placentární membrány. Přibližně 80 - 90 %
absorbovaného CO se váže na hemoglobin červených krvinek a vzniká karboxyhemoglobin (COHb).
Afinita hemoglobinu k oxidu uhelnatému je 200-250 x vyšší, než ke kyslíku.
Během expozice stabilní koncentraci CO procento COHb nejprve rychle narůstá, po 3
hodinách se začíná vyrovnávat a po 6-8 hodinách expozice dosahuje rovnovážného stavu. Vylučování
CO z organismu probíhá podle stejných zákonitostí jako příjem, poločas je v rozsahu 2 - 8 hodin.
Proto se často imisní koncentrace a limity pro CO vyjadřují jako osmihodinové klouzavé průměry,
neboť tak nejlépe vystihují odpověď lidského organismu a současně při nízké zátěži v běžném
prostředí po dosažení rovnovážného stavu mohou sloužit i jako 24 hodinové koncentrace.
Vazba CO s železem hemoglobinu redukuje přenosovou kapacitu krve pro kyslík a brání
uvolňování kyslíku. To je hlavní příčinou tkáňové hypoxie (nedostatku kyslíku) při expozici nízkým
koncentracím CO.
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Při vyšších koncentracích se zbytek absorbovaného CO váže na další bílkoviny obsahující
železo, jako je myoglobin, cytochromoxidáza a cytochrom P-450. Afinita myoglobinu k CO je 30-50x
vyšší, než ke kyslíku. Tím dále klesá mezibuněčný transport kyslíku.
Hlavní obavy však vyvolává vliv hypoxie na kardiovaskulární systém u citlivých skupin
populace, což jsou zejména pacienti s chronickou anginou pectoris. Objektivní důkazy o zhoršování
příznaků anginy pectoris byly získány již od koncentrace COHb 2,9 %. Epidemiologické studie
naznačují, že expozice CO z kouření a ze znečištěného ovzduší může přispívat ke kardiovaskulární
úmrtnosti a časnému průběhu infarktu myokardu.
Vliv na neurologické funkce v podobě zhoršené koordinace, snížené pozornosti a poznávacích
schopností byly prokázány u zdravých mladých lidí při koncentraci COHb nad 5 %.
Při koncentracích COHb vyšších než 5 - 10 % může již docházet k selhání mnoha funkcí a
k subjektivním příznakům, jako je bolest hlavy a závratě. Endogenní produkce CO v lidském těle je
důvodem koncentrace COHb v úrovni 0,4-0,7 % u zdravých lidí. Během těhotenství byla zjištěna u
matek zvýšená koncentrace v rozsahu 0,7-2,5 % COHb.
Hodnotu maximálního denního osmihodinového průměru koncentrace CO v vnějším ovzduší
10 mg/m3 uvádí i imisní vyhláškou k zákonu o ochraně ovzduší v ČR.
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu uhelnatého ve vnitřním ovzduší pobytových
místností je stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 5 mg/m3.
•

Prašný aerosol – frakce PM10

K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu.
Setkáváme se tak s pojmy tuhé znečišťující látky (TZL), pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý
prach, v zahraniční literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové
suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke). V současné době se
hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici
v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm,
která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce
s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků.
K přesnému zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém
rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic aerodynamického
průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak rychle klesajícím záchytem
částic s větším průměrem.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž
představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny. Na
vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i NO2.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice
dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece
bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím
vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný
přechod akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické
obstrukční nemoci plic s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento
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proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty
PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou
koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty byly
přijaty i v ČR. Limitní jednohodinová koncentrace PM10 ve vnitřním ovzduší pobytových místností je
stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 150 µg/m3.
•

Benzen

Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou výfukové plyny, vypařování
z pohonných hmot, cigaretový kouř, petrochemie a spalovací procesy. Vyšší koncentrace benzenu
v ovzduší se mohou vyskytovat v okolí čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících
benzen. V atmosféře benzen setrvává hodiny až dny v závislosti na prostředí, klimatu a koncentraci
dalších polutantů. Nejdůležitější cestou jeho degradace je reakce s hydroxylovými radikály. Může být
též vymýván z ovzduší deštěm.
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca
50 % vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Benzen je v játrech a patrně také v kostní dřeni
oxidován na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol. Část vstřebaného benzenu je v
nezměněné formě vyloučena vydechovaných vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí. Poločas
benzenu u člověka je asi 28 hodin.
Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, hlavně v místech
s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic a ve vnitřním prostředí budov, kde se za
hlavní zdroj benzenu považuje tabákový kouř. Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce
závisí na kuřáctví.
Benzen má nízkou akutní toxicitu. Akutní otrava inhalační a dermální cestou vyvolává po
počáteční stimulaci a euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a
sliznic. Příznaky po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též imunologické
změny, především pokles lymfocytů a snížená rezistence vůči infekcím. Přestože benzen přechází přes
placentární bariéru, nebyla u něho zjištěna teratogenita. V experimentu u zvířat byla pozorována
fetotoxicita. Epidemiologické studie u lidí též naznačují možnost reprodukční a vývojové toxicity
benzenu, avšak spolehlivý důkaz o vztahu expozice a účinku neposkytují.
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o
kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a
chronické lymfadenóze.
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Při stanovení
tohoto limitu byla vzata do úvahy praktická dosažitelnost s ohledem na existující imisní zatížení.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též
použit konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce
exponované okolní obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním
prostoru. Vychází se tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním
koncentracím u nejbližší obytné zástavby.
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Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené
s odhadem imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným
škodlivinám i ve vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším.
Dalším důvod je ten, že koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných
z epidemiologických studií, které jsou při hodnocení rizika používány.
Hodnocení expozice
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie
(samostatná příloha č. 4 oznámení), která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí
plánovaného záměru.
Rozptylová studie hodnotí rozptylovým modelem SYMOS´97 verze 2003 imisní příspěvek
provozu záměru. Jako emisní zdroje je hodnoceno jak pozadí tak příspěvek související s posuzovaným
záměrem a i celková imisní zátěž.
Výpočet imisních koncentrací je proveden pro roky 2009 a 2010, tedy pro stav předpokládaný
po zahájení provozu záměru. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů a dále pro
body mimo pravidelnou síť. Výstupem výpočtů jsou průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého,
suspendovaných částic PM10 a benzenu. Dále je vyhodnocen i osmihodinový klouzavý aritmetický
průměr pro CO. Krátkodobé koncentrace jsou podkladem k hodnocení rizika akutních nepříznivých
účinků. Tyto koncentrace však představují maximum, které může být v jednotlivých výpočtových
bodech rozptylové studie teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek.
Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k hodnocení
rizika chronických toxických, event. pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. Avšak i v případě
těchto hodnot je nejistotou zatíženo např. modelování imisních koncentrací suspendovaných částic
frakce PM10 vedoucí k určitému podhodnocení, neboť nezohledňuje sekundární prašnost ani druhotný
vznik jemné frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.
Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin
v ovzduší nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních
zdrojů.
Riziko toxických účinků NO2
Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu
dusičitého je možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3,
neboť spolehlivě prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto
citlivé části populace, byly zjištěny až při koncentraci cca 2x vyšší.
Dle výpočtu rozptylové studie by imisní příspěvek z provozu záměru za nejnepříznivějších
rozptylových podmínek mohl dosahovat u okolní obytné zástavby hodnot do 3,21 µg/m3. Na nejbližší
monitorovací stanici je za rok 2005 udáván 98. kvantil maximálních krátkodobých koncentrací NO2
v hodnotě 68,4 µg/m3, nejvyšší naměřená koncentrace činila 138,9 µg/m3. Je tedy zřejmé, že ani za
nepříznivých rozptylových podmínek by v zájmovém území neměly být vlivem imisního příspěvku
posuzovaného záměru i při zohlednění imisního pozadí dosaženy krátkodobé imisní koncentrace NO2,
které by významněji přesahovaly koncentraci 200 µg/m3 a tudíž mohly představovat riziko
nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí. Při charakterizaci rizika chronických účinků
imisí oxidu dusičitého je standardním postupem kvantitativní odhad ovlivnění respirační nemocnosti
exponované populace s použitím vztahů z epidemiologických studií, které umožňují orientačně
kvantifikovat vliv imisí NO2 na respirační nemocnost u dětské populace.
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Výpočet pomocí regresního koeficientu udává tzv. poměr šancí (OR – odds ratio), který lze
s určitým zjednodušením interpretovat jako zvýšení rizika onemocnění a při znalosti počtu
exponovaných osob lze pak vypočíst předpokládaný počet dní v roce s onemocněním, tzv. „osobodny“ nebo prostonané dny („person-days“).
V následující tabulce je na základě těchto vztahů proveden teoretický výpočet denního
výskytu (prevalence) chronických respiračních symptomů a astmatických obtíží u dětí v zájmovém
území záměru. Jako odhad imisního pozadí je použita průměrná roční koncentrace NO2 29,7 µg/m3.
Imisní příspěvek z provozu záměru by měl dle rozptylové studie dosahovat u nejbližší okolní obytné
zástavby koncentraci do 1,35 µg/m3 průměrné roční koncentrace. Výpočet prevalence respiračních
symptomů je proveden pro samotné imisní pozadí a poté pro součet imisního pozadí.
Tab. č. 35 Riziko chronických respiračních symptomů (CHRS) a astmatických obtíží (AST) u dětí v závislosti
na průměrné roční imisní koncentraci NO2
Rp (µg/m3)

OR = exp (β.C)

Prevalence CHRS (% populace)

OR

(95% CI)

P

(95% CI)

29,70

1,177

1,080-1,299

3,532

3,241-3,896

31,05

1,186

1,084-1,314

3,559

3,252-3,943

Prevalence AST (% populace)
29,70

1,608

1,061-2.438

3,217

2,122-4,875

31,05

1,643

1,064-2,538

3,287

2,128-5,077

Riziko toxických účinků CO
U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek z provozu záměru pohybuje řádově
v jednotkách doporučeného limitu WHO, který vychází ze známých nepříznivých účinků této
škodliviny. Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území není známá, avšak není
důvod k předpokladu, že by zde měla dosahovat významných hodnot.
Riziko toxických účinků PM10
Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze
vycházet ze závěrů Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000, uvedených v kapitole
IV.2. věnované popisu nebezpečnosti hodnocených látek.
Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic v ovzduší
na zdraví, které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností
obyvatel na kardiovaskulární a respirační onemocnění a to již při nízké úrovni expozice hluboko pod
současnými imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o
bezprahovém účinku.
Přesný mechanismus účinku, ani hlavní faktory, které jej ovlivňují, dosud nejsou spolehlivě
objasněny. Kromě velikosti částic, která je zřejmě dominantní, se uvažuje zejména o obsahu některých
těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků.
Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad
z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné

- E K O L A group, spol. s r.o. -

86

Office&Shopping Centrum Bořislavka

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

koncentrace PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné
koncentrace PM10 spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se
zvýšením počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují
neprodleně nebo se zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší
lidé, kojenci a osoby s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému.
Imisní příspěvek provozu plánovaného záměru k 24 hodinové koncentraci PM10 by dle
rozptylové studie mohl za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat u nejbližší okolní
obytné zástavby hodnoty 0,51 µg/m3. Na nejbližších monitorovacích stanicích ČHMÚ je za rok 2005
udáván 98. kvantil 24 hodinových koncentrací PM10 v hodnotě 121 µg/m3, nejvyšší naměřená
koncentrace činila 290 µg/m3.
Je tedy pravděpodobné, že za nepříznivých rozptylových podmínek mohou i v zájmovém
území výkyvy denních koncentrací PM10 přechodně ovlivňovat respirační nemocnost a úmrtnost
predisponovaných skupin obyvatel a určitý malý podíl na tomto vlivu zde bude mít i imisní příspěvek
z provozu plánovaného záměru. Kvantitativní vyhodnocení tohoto vlivu není reálně možné, neboť při
relativně malém počtu exponovaných obyvatel bude záviset především na konkrétním zdravotním
stavu a eventuelní individuální predispozici k nepříznivým účinkům znečištěného ovzduší.
Ve vztahu k dlouhodobé chronické expozici se redukce očekávané délky života začíná dle
epidemiologických studií projevovat již od průměrné roční koncentrace PM10 10 µg/m3. Zvýšení
tohoto průměru o 10 µg/m3 by mělo být dle WHO spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem
prevalence bronchitis u dětí o 29 %.
Uvedené zvýšení úmrtnosti v podstatě znamená snížení počtu lidí, dožívajících se určitého
věku. WHO uvádí ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě příklad pro populaci 100 000 mužů se
strukturou úmrtnosti zjištěnou v Holandsku. Při zvýšení dlouhodobé expozice PM10 o 20 µg/m3 se
odhaduje snížení počtu mužů dožívajících se 50 let o 764, 60 let o 2494 a 70 let o 6250. Souhrnně se
předpokládá redukce očekávané délky života o 1-2 roky.
K aplikaci tohoto vztahu v konkrétních podmínkách je obtížné zjistit nezbytné údaje o věkové
skladbě a úmrtnosti malých souborů exponované populace. K charakterizaci rizika se proto standardně
používá postup kvantifikace vlivu imisí pevných částic na respirační nemocnost u dětí, jakožto citlivé
části populace.
S použitím vztahů podle Aunanové je možné odhadovat zvýšení prevalence bronchitis a
chronických respiračních symptomů u dětí na základě znalosti průměrné roční koncentrace PM10 podle
vztahu OR = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002730,05187) a C je roční průměrná koncentrace PM10 v µg/m3. Hypotetický denní výskyt bronchitis a
chronických respiračních symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %.
V následující tabulce je na základě tohoto vztahu proveden teoretický výpočet prevalence
bronchitis u dětí v zájmové lokalitě záměru. Výpočet je proveden pro konzervativní odhad imisního
pozadí PM10 v dané lokalitě 31 µg/m3. K této hodnotě jsou připočteny hodnoty vypočteného imisního
příspěvku z provozu záměru, který se dle rozptylové studie pohybuje u nejbližší obytné zástavby do
0,27 µg/m3.
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Tab. č. 36 Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti na průměrné roční
imisní koncentraci PM10
Rp (µg/m3)

OR = exp (β.C)

Prevalence (% populace)

OR

(95% CI)

P

(95% CI)

33,00

2,381

1,094-5,538

7,143

3,283-16,615

33,27

2,398

1,095-5,617

7,194

3,285-16,850

Riziko karcinogenního účinku benzenu
Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen.
Kvantitativní hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto součástí standardního
postupu hodnocení zdravotních rizik z dopravy. Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé
chronické expozice, nejsou hodnoceny krátkodobé maximální koncentrace a hodnocení rizika je
založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních
koncentrací. Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost
zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny.
Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual Lifetime
Cancer Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer Risk),
udávající karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci z ovzduší.
Současná úroveň znečištění ovzduší zájmového území benzenem se pohybuje kolem 3 µg/m3.
Této koncentraci benzenu by podle jednotky karcinogenního rizika WHO (6x10-6) odpovídalo
při celoživotní expozici navýšení karcinogenního rizika ILCR 1,32x10-5.
Rozptylová studie udává pro zájmové území příspěvek k průměrné roční koncentraci 0,16
µg/m , čemuž odpovídá karcinogenní riziko ILCR 7,07 x10-7.
3

Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie považována
hodnota ILCR = 1 x 10-6, t.j. zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním rakovinou o 1
případ na 1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat
za akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.
Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem se pravděpodobně pohybuje
v přijatelných hodnotách a vlastní imisní příspěvek hodnoceného záměru není významný.
Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je navíc
pravděpodobné, že současně používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím
UCR dle WHO je nadhodnocený a skutečné riziko je nižší.

Analýza nejistot
Každé hodnocení zdravotních rizika je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami, danými
spolehlivostí použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady chování exponované
populace, apod. Proto je jednou z neopominutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza
nejistot, které jsou s ním spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.
V daném případě hodnocení zdravotních rizik imisí škodlivin v ovzduší v okolí plánovaného
záměru jsou nejistoty spojené jak s výchozími daty o expozici, tak i s použitými referenčními
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koncentracemi a závěry epidemiologických studií, které odrážejí současný, ještě stále neúplný stav
poznání působení některých látek na zdraví člověka. Konkrétně se jedná hlavně o tyto oblasti:
1/ Nejistoty spojené se vstupními daty i výstupy rozptylové studie, které vycházejí
z předběžných podkladů, které se budou dále upřesňovat ve fázi další projektové přípravy. Nejistotou
je též zatíženo vlastní modelování úrovně imisní expozice. Vysoká je nejistota modelování imisních
koncentrací suspendovaných částic, neboť současné imisní rozptylové modely nezohledňují všechny
emisní faktory, podílející se na výsledných imisích.
2/ Nejistoty ve znalosti imisního pozadí v dané lokalitě. Z hlediska hodnocení celkové
expozice imisím v ovzduší je tato nejistota nejvýznamnější.
3/ Hodnocení expozice bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční scénář,
předpokládající trvalou expozici nejvyšším vypočteným imisním hodnotám škodlivin v referenčních
bodech rozptylové studie situovaných u nejbližší okolní obytné zástavby. Ve vztahu k průměrné
úrovni expozice obyvatel tedy jde o odhad expozice vědomě nadnesený, který je horní hranicí reálné
situace. V případě hodnocených složek imisí je ovšem třeba uvažovat i s možností expozice obyvatel
z jiných zdrojů ve vnitřním prostředí domů a bytů.
4/ Nejistoty vycházející z neznalosti bezpečné prahové koncentrace nepříznivých účinků oxidu
dusičitého a suspendovaných částic PM10 a použití vztahů mezi dávkou a účinkem ze zahraničních
epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou znečištěného
ovzduší a populace s jinými zvyklostmi může vést ke zkreslení výsledků. Je to však nezbytný postup,
neboť použitelná tuzemská data o vztahu dávka – účinek nejsou k dispozici.
5/ Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních nebo doporučených hodnot
z databází US EPA, WHO a dalších institucí, dané současným stupněm poznání o účinku těchto látek
na zdraví člověka, které se stále doplňuje a může vést ke změnám těchto hodnot.
Shrnutí ve vztahu ke zdravotním rizikům
Na základě výše uvedených vyhodnocení lze považovat posuzovaný záměr z hlediska vlivů na
zdraví obyvatel za akceptovatelný.

3. Vlivy na ovzduší a klima
3.1 Vliv záměru na provětrávání jejího okolí
Znalecký posudek, který tvoří přílohu č. 3 tohoto oznámení, je zaměřen na analýzu
provětrávání území v okolí předpokládané výstavby záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka a
zejména na odhad změn ke kterým by mohlo po jeho uskutečnění dojít.
Dotčené území patří k těm částem města, které jsou zcela přijatelným způsobem provětrávány.
Výskyt případů s bezvětřím je zde velice nízký. Kategorie stabilního a silně stabilního vertikálního
zvrstvení se vyskytují ve 13 % případů, což je přibližně četnost s jakou lze ve sledovaném místě
rovněž očekávat v přízemní vrstvě atmosféry inverzní stavy, které mohou být v zejména chladné
polovině roku doprovázeny i přízemními inverzemi. Na rozptylově příznivé případy labilního a silně
labilního zvrstvení připadá více než polovina všech možných případů, na čemž se podílí labilizace
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přízemní vrstvy atmosféry v době, kdy na svahy ležící severně od Evropské ulice působí účinky
slunečního záření.
Z hlediska přirozené ventilace lze území zařadit mezi místa, kde je ventilace uspokojivá (profil
sever – jih) až velice dobrá (profil východ – západ).
Po uskutečnění stavebního záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka parametr urbanizace
území vzroste, nicméně i poté se jeho hodnoty budou nacházet v doporučovaném optimálním intervalu
(0,2 – 0,4). Parametr hustoty zástavby H/W se po dokončení výstavby zvýší a vliv zástavby na místní
provětrávání bude významnější než doposud, přesto však jeho hodnoty zůstanou na zcela přijatelné
úrovni.
Jediným potenciálně rizikovějším místem může být území při vyústění Kladenské ulice
k náměstí Bořislavka, kde se hodnoty H/W budou blížit k 0,8 s pravděpodobností možnosti výskytu
takové situace nižší než 50 % během roku. Až v 25 % případů může naopak dojít i k výraznějšímu
zlepšení stávající situace.
Ostatní části hodnoceného území nebudou uskutečněním posuzovaného stavebního záměru
nikterak významně ovlivněny a nebudou mít žádné další negativní dopady na stávající obytnou
výstavbu.

3.2 Vliv záměru na znečištění ovzduší
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů posuzovaného záměru na ovzduší bylo provedeno
jak pro etapu výstavby, tak i provozu záměru v rámci rozptylové studie, která tvoří samostatnou
přílohu č. 4 oznámení.
Pro výpočet byla použita metodika SYMOS 97 v 2003. Výpočet imisní zátěže byl řešen ve
výpočtové čtvercové síti s krokem 25 m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů (1 – 1681).
Výpočet byl dále rozšířen o 10 výpočtové body mimo výpočtovou síť (1001 – 1010).
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti
ochrany ovzduší.
Ve výpočtu emisí z liniových zdrojů byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory dle programu MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých
emisních úrovní. Tento program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této
problematice. Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno
s emisními faktory pro rok 2006 (počáteční situace) a pro rok 2007 (etapa výstavby), dále 2009 a 2010
(etapa provozu) a zohledněno EURO 4. Použité emisní faktory jsou presentovány v rozptylové studii.

3.2.1 Imisní limity
Dle příslušného nařízení vlády č. 350/2002 Sb. v platném znění (NV č. 60/2004 Sb. a NV č.
429/2005 Sb.) ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám je nezbytné respektovat následující imisní
limity:
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Tab. č. 37 Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

Účel
vyhlášení

Parametr / Doba
průměrování

Hodnota imisního limitu

Datum, do něhož
musí být limit
splněn

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický průměr /
1h

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

1.1.2010

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický průměr /
Kalendářní rok

40 µg.m-3 NO2

1.1.2010

Ochrana
ekosystémů

Aritmetický průměr /
Kalendářní rok

30 µg.m-3 NOx

-

Poznámka: * Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V
letech 2006 až 2009 budou meze tolerance následující:

2006

2007
-3

2008
-3

2009
-3

Pro 1 hodinu

40 µg.m

30 µg.m

20 µg.m

10 µg.m-3

Pro kalendářní rok

8 µg.m-3

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Tab. č. 38 Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)

Účel vyhlášení

Parametr / Doba
průměrování

Hodnota imisního limitu

Ochrana zdraví lidí

Aritmetický průměr/
24 hodin

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

Ochrana zdraví lidí

Aritmetický průměr/
Kalendářní rok

40 µg.m-3 PM10

Tab. č. 39 Imisní limity a meze tolerance pro oxid uhelnatý

Účel
vyhlášení

Parametr / Doba
průměrování

Hodnota
imisního
limitu

Mez
tolerance

Datum, do něhož
musí být limit
splněn

Ochrana
zdraví lidí

Maximální denní
osmihodinový
klouzavý průměr

10mg.m-3 CO

6 mg.m-3

1.1.2005

* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V letech 2006 až
2009 budou meze tolerance následující:

Max. denní 8hod. klouzavý
průměr

2006

2007

2008

2009

2,5 µg.m-3

1,875 µg.m-3

1,25 µg.m-3

0,625 µg.m-3
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Tab. č. 40 Imisní limity a meze tolerance pro benzen

Účel vyhlášení

Parametr /
Doba
průměrování

Hodnota
imisního
limitu

Mez tolerance

Datum, do něhož
musí být limit
splněn

Ochrana zdraví
lidí

Aritmetický
průměr /
1 rok

5 µg.m-3

5 µg.m-3
(100 %)**

1.1. 2010

Poznámka: * Benzen je 1 z prekurzorů ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení
** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V letech 2006 až
2009 budou meze tolerance následující:

2006

2007
-3

2,5 µg.m

2008
-3

1,875µg.m

2009
-3

0,625 µg.m-3

1,25 µg.m

3.2.2 Vliv záměru na znečištění ovzduší - Fáze výstavby
Na základě daného harmonogramu výstavby záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka je
možné vyhodnotit, že nejvyšší vliv na ovzduší představuje v období výstavby manipulace s prašnými
materiály a vyvolané přepravní nároky v etapě zemních prací, pro kterou je provedeno vyhodnocení
příspěvků k imisní zátěži.
Následující sumarizační tabulka podává přehled o vypočtených nejnižších a nejvyšších
koncentracích jednotlivých škodlivin ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť:
Tab. č. 41 Fáze výstavby záměru
Body sítě

Znečišťující látka

Body mimo síť

min

max

mim

max

PM10 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,071782

1,857492

0,317907

1,216721

PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)

0,998219

25,830743

4,420896

16,920021

Vyhodnocení příspěvků frakce PM10 k imisní zátěži zájmového území
V etapě výstavby z hlediska plánovaných zemních prací se budou příspěvky k 24 hodinovému
aritmetickému průměru pohybovat u nejbližších objektů obytné zástavby do 16,92 µg.m-3, což jsou
vzhledem k dočasnosti etapy zemních prací akceptovatelné příspěvky. Ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru se budou příspěvky k imisní zátěži u nejbližších objektů obytné zástavby
pohybovat do 1,22 µg.m-3.
Bude nutné věnovat zvýšenou pozornost organizaci výstavby, zejména z hlediska omezování
prašnosti při prováděných stavebních činnostech. Ve vztahu k omezování sekundární prašnosti jsou
doporučena zejména následující opatření:
•

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

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány.
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3.2.2 Vliv záměru na znečištění ovzduší – Počáteční a výhledová akustická
situace
Výpočet příspěvků k imisní zátěži v rámci předkládané rozptylové studie byl řešen pro
počáteční stav a výhledový stav v roce 2009 a 2010:
•

Varianta 0 – Počáteční situace - 2006

•

Varianta 1 – Kompletní náplň území – stav po uvedení záměru do provozu – rok 2009

•

Varianta 1a – Samotný příspěvek celého záměru Office & shopping centrum Bořislavka – rok
2009

•

Varianta 2 – Kompletní náplň území – stav komunikační sítě dle ÚPn – stav s provozem
záměru – rok 2010

•

Varianta 2a – Samotný příspěvek celého záměru Office & shopping centrum Bořislavka – rok
2010

V rámci uvedených řešených variant (resp. stavů) byly vyhodnocovány příspěvky k imisní
zátěži následujících škodlivin: NO2, CO, PM10 a benzen.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové
síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných
znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách (µg.m-3):
Tab. č. 42 Výhledové posuzované varianty – příspěvek k imisní zátěži

Varianta

Varianta 0

Body sítě

Znečišťující látka
min

max

mim

max

NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

1,123068

29,061432

4,973824

19,036233

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)

9,632926

103,894562

13,618192

45,253984

PM10 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,221409

5,729281

0,980557

3,752882

-3

1,517983

16,371987

2,145991

7,131244

259,928750

2803,422427

367,464222

1221,103500

Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,133610

3,457525

0,591756

2,264808

NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

1,019837

26,390135

4,516635

17,286441

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)

8,747477

94,344682

12,366422

41,094285

PM10 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,215343

5,572314

0,953693

3,650063

PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)

1,378453

14,867091

1,948734

6,475748

236,036450

2545,734799

333,687289

1108,860935

Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,121328

3,139713

0,537362

2,056630

NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,079769

2,064155

0,353278

1,352093

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)

0,684201

7,379352

1,176407

3,214269

PM10 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,015726

0,406936

0,069646

0,266557

PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)

0,107818

1,162859

0,185381

0,506513

PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m )
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický
průměr/8hod (µg.m-3)

Varianta 1

CO- Maximální denní klouzavý aritmetický
průměr/8hod (µg.m-3)

Varianta 1a

Body mimo síť
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Body sítě

Znečišťující látka
min

max

mim

max

18,462000

199,119625

31,743375

86,731750

Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,009490

0,245579

0,042030

0,160864

NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,917947

23,753557

4,065388

15,559393

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)

7,873537

84,918920

11,130921

36,988649

PM10 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,180970

4,682866

0,801464

3,067443

-3

1,240734

13,381755

1,754041

5,828771

212,454490

2291,396293

300,349432

998,077205

Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,109207

2,826032

0,483675

1,851156

NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,071865

1,859628

0,318273

1,218120

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)

0,616406

6,648165

1,059842

2,895782

PM10 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,014168

0,366614

0,062746

0,240145

PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)

0,097135

1,047636

0,167013

0,456325

16,632750

179,389750

28,598125

78,137875

0,008550

0,221245

0,037866

0,144924

CO- Maximální denní klouzavý aritmetický
průměr/8hod (µg.m-3)

Varianta 2

PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m )
CO- Maximální denní klouzavý aritmetický
průměr/8hod (µg.m-3)

Varianta 2a

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický
průměr/8hod (µg.m-3)
Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

•

Body mimo síť

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve
vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány ani
limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM se
v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace ročního aritmetického průměru v rozpětí 20 až 30
µg.m-3.
Počáteční situace: Z hlediska stávajícího stavu při použití emisních faktorů dle programu
MEFA pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí je ve vztahu
k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní zátěži do 29,06
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 19,04 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací
jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 103,89 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 45,25 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou zahrnuty ve stávajícím
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imisním pozadí zájmového území, které je pochopitelně dle stanic AIM vyšší, protože zohledňuje i
další zdroje znečištění ovzduší, které nejsou zahrnuty v předkládané rozptylové studii.
Samotné přípěvky záměru ve variantě 1a a 2a: Varianty z hlediska vstupů se odlišují
pouze použitými emisními faktory. Jako nepatrně horší vychází logicky varianta 1a. Z hlediska
příspěvků samotného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti
dosahováno příspěvků k imisní zátěži v této variantě do 2,06 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
1,35 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací by neměly znamenat takové zhoršení imisní
situace, které by mohlo znamenat překročení ročního imisního limitu této škodliviny.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny v horší variantě 1a příspěvky
u bodů ve výpočtové síti do 7,38 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 3,21 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru by neměly
výrazněji změnit imisní pozadí zájmového území v době případné realizace záměru.
Varianta 1: Z hlediska výhledového stavu při použití emisních faktorů dle programu MEFA
pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí (shodných jako
v počátečním stavu) je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno
příspěvků k imisní zátěži do 26,39 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 17,29 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací jsou nižší v porovnání s počáteční počítanou situací.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 94,34 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 41,09 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou nižší v porovnání se
stávajícím stavem díky zadané dopravě na komunikačním systému a použitým emisním faktorům pro
rok 2009.
Varianta 2: Z hlediska výhledového stavu při použití emisních faktorů dle programu MEFA
pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí (shodných jako
v počátečním stavu) je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno
příspěvků k imisní zátěži do 23,75 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 15,56 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací jsou nižší v porovnání s počáteční počítanou situací.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 84,92 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 36,99 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou nižší v porovnání se
stávajícím stavem díky zadané dopravě na komunikačním systému a použitým emisním faktorům pro
rok 2010. Tato varianta generuje nižší příspěvky než Varianta 1.
Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji
imisní zátěž v zájmovém území, přičemž lze predikovat, že imisní zátěž v zájmovém území by se
rozhodně neměla významněji změnit, spíše lze očekávat pokles z hlediska příspěvků k imisní zátěži
v časových horizontech let 2009 a 2010.
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Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 µg.m-3
(avšak s možností překročení této koncentrace 35 krát za kalendářní rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje
překračování ročního imisního limitu, u 24 hodinových koncentrací lze zaznamenat epizody
překračování limitní 24 hodinové koncentrace. Dle modelu ATEM se průměrné roční koncentrace
v zájmovém území pohybují v rozpětí 20 až 40 µg.m-3.
Počáteční situace: Z hlediska stávajícího stavu při použití emisních faktorů dle programu
MEFA pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí je ve vztahu
k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní zátěži do 5,73
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 3,75 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací
jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 16,37 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 7,13 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou zahrnuty ve
stávajícím imisním pozadí zájmového území, které je pochopitelně dle stanic AIM vyšší, protože
zohledňuje i další zdroje znečištění ovzduší, které nejsou zahrnuty v předkládané rozptylové studii, a
to včetně sekundární prašnosti.
Samotné přípěvky záměru ve variantě 1a a 2a: Varianty z hlediska vstupů se odlišují pouze
použitými emisními faktory. Jako nepatrně horší vychází logicky opět varianta 1a. Z hlediska
příspěvků samotného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti
dosahováno příspěvků k imisní zátěži v této variantě do 0,41 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
0,27 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací by neměly znamenat takové zhoršení imisní
situace, které by mohlo znamenat překročení ročního imisního limitu této škodliviny.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny v horší variantě 1a
příspěvky u bodů ve výpočtové síti do 1,16 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,51 µg.m-3.
Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru lze
ve vztahu k celkovému imisnímu pozadí označit za zcela zanedbatelné.
Varianta 1: Z hlediska výhledového stavu při použití emisních faktorů dle programu MEFA
pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí (shodných jako
v počátečním stavu) je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno
příspěvků k imisní zátěži do 5,57 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 3,65 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací jsou nižší v porovnání s počáteční počítanou situací.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 14,88 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 6,46 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou nižší v porovnání se
stávajícím stavem díky zadané dopravě na komunikačním systému a použitým emisním faktorům pro
rok 2009.
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Varianta 2: Z hlediska výhledového stavu při použití emisních faktorů dle programu MEFA
pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí (shodných jako
v počátečním stavu) je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno
příspěvků k imisní zátěži do 4,68 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 3,07 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací jsou nižší v porovnání s počáteční počítanou situací.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 13,38 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5,83 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou nižší v porovnání se
stávajícím stavem díky zadané dopravě na komunikačním systému a použitým emisním faktorům pro
rok 2010. Tato varianta generuje nižší příspěvky než Varianta 1.
Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji
imisní zátěž v zájmovém území z hlediska frakce PM10, přičemž lze predikovat závěr, že imisní zátěž
v zájmovém území by se rozhodně neměla významněji změnit, spíše lze očekávat pokles z hlediska
příspěvků k imisní zátěži v časových horizontech let 2009 a 2010.
•

Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu
z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3.
Imisní pozadí dle nejbližší stanice AIM se pohybuje do 3225 µg.m-3. Ve všech výsledných
řešených variantách let 2006, 2009 a 2010 se příspěvky k imisní zátěži pohybují od 2804 µg.m-3
(2006) přes 2546 µg.m-3 (2009) do 2291 µg.m-3 (2010), což nepatrně přesahuje 20 % hodnoty
imisního limitu. Přitom samotné příspěvky záměru lze označit za zcela zanedbatelné, pohybující se do
200 µg.m-3, které nemohou v žádném případě ovlivnit platný imisní limit pro CO.
Veškeré řešené varianty by tak neměly v žádném případě znamenat překročení imisního limitu
pro uvedenou škodlivinu.
•

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu
pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení
imisního limitu, měřené koncentrace však nelze označit za zcela reprezentativní pro zájmové území
Dle modelu ATEM se průměrné roční koncentrace pohybují kolem 3 µg.m-3.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu související se samotným záměrem lze označit za zcela
zanedbatelné, pohybující se hluboce pod imisním limitem a ani výsledné příspěvky k imisní zátěži ve
variantách 1 a 2 by neměly znamenat překračování imisního limitu v zájmovém území.
Shrnutí
Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve vztahu k vlivům
na ovzduší realizovatelná a nebude výrazněji ovlivňovat imisní pozadí v bezprostředním okolí, protože
příspěvky vyvolané pouze samotným řešeným záměrem lze označit za malé a málo významné.
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4. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a
biologické charakteristiky
4.1 Hluk
4.1.1 Hygienické limity
Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot
hladin akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor a pro chráněný vnitřní prostor:
Chráněný venkovní prostor:
základní hladina ak.tlaku A
korekce na hluk z veřejných komunikací (pro komunikaci III. třídy)
korekce na hluk z veřejných komunikací (pro komunikaci I. a II. třídy)
korekce na starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
korekce na noc

LAeq,T = 50 dB
k = 5 dB
k = 10 dB
k = 20 dB
k = - 10 dB

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity:
Pro chráněný venkovní prostor v okolí komunikací III. třídy:
pro den:

LAeq,T = 55 dB

pro noc:

LAeq,T = 45 dB

Pro chráněný venkovní prostor v okolí komunikací I. a II. třídy:
pro den:

LAeq,T = 60 dB

pro noc:

LAeq,T = 50 dB

V případě staré hlukové zátěže:
pro den:

LAeq,T = 70 dB

pro noc:

LAeq,T = 60 dB

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve
venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem vozidel na účelových komunikacích uvažovány tyto
nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru:
základní hladina ak.tlaku A
LAeq,T = 50 dB
korekce na hluk z neveřejných komunikací
k = 0 dB
korekce na noc
k = - 10 dB
Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity:
Pro chráněný venkovní prostor v okolí účelových komunikací:
pro den LAeq,T = 50 dB
pro noc LAeq,T = 40 dB
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Vzhledem k tomu, že se jedná o velký komplex jsou ve studii zahrnuty i stacionární zdroje
(klimatizace, chlazení, topení), hygienické limity pro hladinu akustického tlaku A pro stacionární
zdrojů:
Hluk ze stacionárních zdrojů
pro den LAeq,T = 50 dB (pro nejhlučnějších 8 hodin)
pro noc LAeq,T = 40 dB (pro nejhlučnější hodinu)

Chráněný vnitřní prostor (hluk v obytných místnostech) pro hluk pronikající z venčí:
pro den LAep = 40 dB
pro noc LAeq = 30 dB
Na základě nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je určení hygienického limitu ve venkovním
prostředí pro období výstavby vázáno na délku trvání hlučných činností na stavbě.
Uvažované hygienické limity pro venkovní prostředí pro období výstavby:
Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve
venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem ze stavby uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty
hluku ve venkovním prostoru:
LAeq,S = 60 dB pro dobu 6 - 7 hod
LAeq,S = 65 dB pro dobu 7 - 21 hod
LAeq,S = 60 dB pro dobu 21 - 22 hod
LAeq,S = 45 dB pro dobu 22 - 6 hod
LAeq,S = 66 dB pro 10 hodinovou pracovní dobu (7-21 hod)
LAeq,S = 67 dB pro 8 hodinovou pracovní dobu (7-21 hod)
LAeq,S = 68 dB pro 7 hodinovou pracovní dobu (7-21 hod)
LAeq,S = 69 dB pro 6 hodinovou pracovní dobu (7-21 hod)
Hluk z obslužné dopravy staveniště:
Pro dobu 7 - 21 hod LAeq,s = 65 dB

4.1.2 Hluk ze stavební činnosti
Podrobným hodnocením hluku ze stavební činnosti a obslužné staveništní dopravy záměru se
zabývá Akustická studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 2 tohoto oznámení.
Zdroji hluku při stavební činnosti jsou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha
staveniště. Jde tedy o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz
materiálů vytvářejí pak svým provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po
stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
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Cílem akustické studie bylo určit možné ovlivnění okolní obytné zástavby hlukem ze stavební
činnosti a vytipovat rozhodující zdroje hluku, jejichž akustické emisní parametry bude nutné při
výstavbě ovlivnit, a tím specifikovat podmínky pro vhodnou volbu stavebních postupů.
Předpokladem pro vstupní výpočtové hodnoty byly akustické parametry jednotlivé
mechanizace uvedené v tabulce č. 22 v kapitole B. III. 4 Hluk. Dále bylo ve výpočtu uvažováno s
maximální celkovou 14 - ti hodinovou dobou hlučných operací v intervalu 7 – 21 hod. Uvedené
vstupní hodnoty z tabulky č. 22 byly přepočteny na celkovou pracovní dobu při uvažování konkrétní
doby činnosti jednotlivé mechanizace. Takto vypočtené hodnoty představují emitovanou akustickou
hladinu do okolí staveniště.
Výpočet akustické situace byl proveden programem Cadna/A verze 3.6.
V kontrolních bodech byly vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. Kontrolní
body byly umístěny dva metry před fasádou obytných domů.
Výpočtové body byly umístěny tak, aby výsledky vypovídaly co nejvěrohodněji o celkové
akustické situaci celé posuzované oblasti. Celkem bylo vybráno 31 výpočtových bodů (viz. obr 9
v kapitole C.II.11). V každém z nich byla spočtena hladina akustického tlaku A ve třech výškách, a to
ve 3,0 m, 9,0 m a 15,0 m nad terénem.
Tab. č. 43 Popis výpočtových bodů
č.bodu

Popis výpočtového bodu

Komunikace - úsek

1

Bod na hranici pozemku obytného domu, kalibrační bod

Ul. Evropská č.p.659

2

Bod 2,0 m před fasádou obytného domu, kalibrační bod

Ul. Liberijská č.p. 595/5

3

Bod 2,0 m před fasádou obytného domu, kalibrační bod

Ul. Kladenská č.p.15

4 -5

Bod 2,0 m před fasádou obytného domu

Ul. Evropská

6

Bod 2,0 m před fasádou obytného domu

Ul. Evropská / Horoměřická

7 - 11

Bod 2,0 m před fasádou obytného domu

Ul. Evropská

12 - 15

Bod 2,0 m před fasádou obytného domu

Ul. Liberijská

16 - 22

Bod 2,0 m před fasádou obytného domu

Ul. Kladenská

23 - 26

Bod 2,0 m před fasádou obytného domu

Nám. Bořislavka

27 - 29

Bod 2,0 m před fasádou obytného domu

Ul. Evropská

30 - 31

Bod 2,0 m před fasádou obytného domu

Ul. Kladenská

Hluk ze stavební činnosti – stacionární zdroje
V jednotlivých fází výstavby budou používány stacionární zdroje hluku. Vzhledem k tomu, že
od zadavatele nebyly udány konkrétní údaje ani počty pracovních strojů, byl proveden odborný odhad
na potřebu jednotlivých pracovních strojů a na základě tohoto odhadu je proveden výpočet hladiny
akustického tlaku a doporučena případná protihlukové opatření.
Tab. č. 44 Stavební fáze – stacionární zdroje
Fáze

Popis

Časové období

1

stavební jáma

1.6.2007-15.10.2007
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průběžně

řezačka, sbíječka

3

založení objektu

15.9.2007-15.11.2007

automixy, čerpadla – 2 ks, svářečky, 2
jeřáby, okružní pily

4

betonáž spodní stavby

15.10.2007-31.1.2008

automixy, čerpadla – 2 ks, svářečky, 2
jeřáby, okružní pily

5

betonáž vrchní stavby

10.1.2008-31.5.2008

automixy, čerpadla, svářečky, 2 jeřáby,
okružní pily

6

dokončení stavby + terénní
1.4.2008-31.12.2008
úpravy

jeřáb, svářečky, vrtačky, pily, rozbrusky,
nakladače atd.

Použitá stavební technika
Z hlediska možného vlivu na okolí jsou relevantními zdroji hluku na staveništi výše uvedené
stavební mechanismy prezentované v tab. 44.
Průměrné hladiny akustického tlaku A (dB) u typových technologických skupin stavebních
strojů užívaných při stavebních činnostech při typickém pracovním nasazení a u konkrétních strojů,
které se předpokládají na stavbě jsou uvedeny v tab. 22 tohoto oznámení. Z tabulky vyplývá, že je
jednou z nejhlučnější etapou bude provádění stavební jámy.
Při modelaci stacionárních zdrojů byly do situace zaneseny celkem 3 jeřáby o hladině
akustického tlaku A 60 dB v 10 m, až 4 bagry o hladině akustického tlaku A v 80 dB 10 m a jedna
vrtná souprava o hladině akustického tlaku A 80 dB v 10 m.
Vliv výstavby „Office&Shopping Centrum Bořislavka“ nejvíce ovlivní přilehlý blok bytových
domů v ulici Kladenská a to z důvodu velmi malé vzdálenosti chráněného objektu a posuzované
stavby a výšky chráněného objektu.
Vzhledem k tomu, že nebyly zadány přesné počty stavebních strojů, byla hladina akustického
tlaku spočtena vždy pro nejnepříznivější pozici stavebních strojů vůči nejbližší zástavbě.
Jeřáby nejsou dominantní zdrojem hluku ovlivňujícím negativně akustickou situaci.
Nejhlučnější jsou rypadla, nakladače a vrtné soupravy. Aby byl splněn hygienický limit
LAeq = 65 dB u nejbližší zástavby, je třeba dodržet následující počty strojů a jejich pracovní nasazení:
•

Na hranici stavebního pozemku může pracovat 1 stroj o maximální hladině akustického tlaku
A 80 dB v 10 m a zároveň u prostoru stavebního pozemku jeden stroj o hladině akustického
tlaku A 80 dB v 10 m (např. vrtná souprava).

•

Uprostřed stavebního pozemku může pracovat až 5 strojů o maximální hladině akustického
tlaku A 80 dB v 10 m.

Hluk ze stavební činnosti - liniové zdroje hluku
Stavební činnost je rozdělena do šesti fází, které se časově překrývají. V následující tabulce
č.45 jsou uvedeny jednotlivé fáze stavby s předpokládanými intenzitami nákladní dopravy. Fáze, které
se časově překrývají, jsou pro výpočet brány jako mezifáze.
Celkem bylo pro liniové zdroje hluku ze stavební činnosti namodelováno šest různých modelů
s různými intenzitami pro denní a noční dobu. V tabulce tab. č. 45 je uvedeno pořadí modelů, čísla fází
a rozmezí hladiny akustického tlaku pro denní a noční dobu.
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Tab. č. 45 Stavební fáze a hodinová intenzita dopravy
NA/hod
Fáze

Popis

Časové období

1

stavební jáma

1.6.2007-15.10.2007

Den

1+3
2

napojení na inž. dítě

průběžně

3

založení objektu

15.9.2007-15.11.2007

betonáž spodní stavby

15.10.2007-31.1.2008

betonáž vrchní stavby

10.1.2008-31.5.2008

dokončení stavby

1.4.2008-31.12.2008

3+4
4
4+5
5
5+6
6

Noc

OA/Hod

Celk -

DEN

Den

25

3

10

35

33

5

10

43

8

2

10

18

16

4

10

26

8

2

10

18

16

4

10

26

8

2

10

18

12

4

10

22

4

2

10

14

Následující tabulka presentuje hlukovou zátěž pro jednotlivé fáze výstavby definované
v předcházející tabulce č. 46.
Tab. č. 46 Modely staveních fází a vypočtené hladiny akustického tlaku A

Fáze výstavby

Model 8
Model 9
Model 10
Model 11
Model 12
Model 13

1+3
1
3+4
4+5
5+6
3, 4, 5
6

Den
06 – 07
21 - 22

Den

Noc

07 - 21

22 - 06

Den
06 – 07
21 -22

LAeq,S dB
Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech
38,7- 70,3
38,7- 70,3
31,0 – 62,6
37,5 – 69,1
37,5 – 69,1
29,1 – 60,8
35,7 – 67,3

35,7 – 67,3

30,2 – 61,9

34,5 – 66,1
32,8 – 64,4
30,2 – 61,9

34,5 – 66,1
32,8 – 64,4
30,2 – 61,9

30,2 – 61,9
27,9 – 59,5
27,9 – 59,5

Den

Noc

07 - 21

22 -06

Hygienický limit

60

65

45

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že hladiny akustického tlaku z navrhované intenzity stavební
dopravy ve fázi 1 a mezifázích 1+3, 3+4, 4+5 a 5+6 překračují hodnoty denního hygienického limitu
pro 14-ti hodinovou pracovní dobu. Pro dobu od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod vypočtené hladiny
akustického tlaku A překračují hygienický limit ve všech fázích. Pro noc vypočtené hladiny
akustického tlaku A překračují hygienický limit ve všech fázích. Proto je nutné navrhnout
protihlukové opatření ve formě zkrácení pracovní doby nebo použití menšího počtu nákladních aut.
Výstavba „Office&Shopping Centrum Bořislavka“ nejvíce ovlivní přilehlý blok panelových
domů v ulici Liberijská a to z důvodu velmi malé vzdálenosti chráněných objektů a posuzované stavby
a výšky chráněných objektů. Dalším faktorem ovlivňujícím hladinu akustického tlaku v daném úseku
je povrch vozovky – hrubá dlažba.
V následujícím přehledu je uveden rozbor jednotlivých fází výstavby:
1.fáze – stavební jáma: Dle navržené hodinové intenzity nákladní dopravy 25 NA/hod dojde
k překročení hygienického limitu, pro dodržení limitních hodnot je nutné tuto intenzitu snížit na max.
8 NA/hod.
2.fáze – napojení na inženýrské sítě: Fáze probíhá průběžně s ostatními fázemi, zde je
minimální provoz nákladní dopravy. Hladina akustického tlaku by neměla překročit hygienický limit.
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3.fáze - založení objektu: Pro navrženou hodinovou intenzitu nákladní dopravy 8 NA/hod by
nemělo dojít k překročení hygienického limitu pro 14-ti hodinovou pracovní dobu.
4.fáze – betonáž spodní stavby: Podle navržené hodinové intenzity nákladní dopravy
8 NA/hod by nemělo dojít k překročení hygienického limitu pro 14-ti hodinovou pracovní dobu.
5.fáze - betonáž vrchní stavby: Podle navržené hodinové intenzity nákladní dopravy
8 NA/hod by nemělo dojít k překročení hygienického limitu pro 14-ti hodinovou pracovní dobu.
6.fáze – dokončení stavby a zemní práce: Podle navržené hodinové intenzity nákladní dopravy
4 NA/hod by nemělo dojít k překročení hygienického limitu pro 14-ti hodinovou pracovní dobu.
Ul. Evropská - V Ul. Evropská bude dle návrhu záměru provoz nákladních aut minimální,
většina z nákladních aut se bude pohybovat pouze v křižovatce Evropská x Liberijská x Horoměřická.
Ul. Liberijská - Ulicí Liberijskou bude projíždět většina nákladních aut zajišťující stavební
práce. Pro fázi jedna, kdy je navržena hodinová intenzita 25 NA/hod je překročen hygienický limit.
Proto je nutné omezit hodinovou intenzitu na 8 NA/hod.
Po zavedení protihlukových opatření (příjezd na staveniště ulicí Liberijskou a odjezd směrem
křižovatka U Dejvického Rybníčku x Evropská x Na Pískách, lze i ve fázi jedna mít hodinovou
intenzitu 15NA/hod (jednosměrný provoz). Pro dobu od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod je možná
maximální hodinová intenzita nákladní dopravy 4 NA/hod. V nočních hodinách není možný provoz
nákladní dopravy.
Ul. Horoměřická - Ulicí Horoměřickou budou projíždět všechna nákladní auta zajišťující
stavební práce. Pro fázi jedna (realizace stavební jámy), kdy je navržena hodinová intenzita 25
NA/hod není překročen hygienický limit. Pro dobu od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod je navržen stejný
limit jako pro ul. Liberijskou tj. 4 NA/hod – jednosměrný provoz. V nočních hodinách není možný
provoz nákladní dopravy.
Ul. Kladenská a Nám. Bořislavka - V ulici Kladenská a částečně na Nám. Bořislavka jsou
plánovány vjezdy na staveniště. Intenzita NA/hod bude ovlivňovat bytové domy v rozmezí LAeq od
42,8 dB do 67,6 dB. Hladina akustického tlaku bude přesahovat hygienický limit 65 dB.
Po zavedení protihlukových opatření (příjezd na staveniště ulicí Liberijskou a odjezd směrem
křižovatka U Dejvického Rybníčku x Evropská x Na Pískách lze i ve fázi jedna (realizace stavební
jámy) mít hodinovou intenzitu 15 NA/hod. Intenzita NA/hod bude ovlivňovat bytové domy v rozmezí
LAeq od 46,4 dB do 64,2 dB. Hladina akustického tlaku bude splňovat hygienický limit 65 dB.
Návrh protihlukových opatření – liniové zdroje hluku ze stavební činnosti
•

Doporučená hodinová intenzita nákladní dopravy v jednotlivých fází dopravy pro dobu od 7
do 21 hod je 8 NA/hod.

•

Doporučená hodinová intenzita nákladní dopravy v jednotlivých fází dopravy pro dobu od 6
do 7 hod a od 21 do 22 hod je 4 pohyby NA/hod.

•

V noční době od 22 do 6 hod doporučujeme omezit pracovní činnost na minimum, tzn. mohou
probíhat přípravné práce a nehlučná stavební činnost.

•

V případě nutnosti vyšších intenzit obslužné staveništní dopravy bude nutné požádat orgán
ochrany veřejného zdraví o vydání časově omezeného povolení ve smyslu § 31 zákona č.
258/2000 Sb. v platném znění.
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Pokud by bylo potřebné zvýšit intenzitu nákladní dopravy ve fázi jedna (zemní práce), je
vhodné směrovat příjezd nákladních aut ulicí Liberijskou - Kladenskou a odjezd nákladní
dopravy ul. Kladenskou směrem Nám. Bořislavka ke křižovatce U Dejvického Rybníčku Evropská - Na Pískách. Při tomto harmonogramu příjezdů a odjezdů nákladní dopravy lze mít
maximální hodinovou intenzitu 15 NA/hod v denní době od 7 do 21 hod, v době od 6 do 7 a
od 21 do 22 hodin hodinovou intenzitu 8 NA/hod, v noční době od 22 do 6 hod pouze
přípravné práce bez použití techniky.

ODJEZD

PŘÍJEZD

•

Jako další protihlukové opatření lze navrhnout výměnu krytu vozovky v ul. Liberijská.
Návrh protihlukových opatření – stacionární zdroje hluku ze stavební činnosti

Vzhledem k tomu, že údaje o stacionárních zdrojích hluku ze stavební činnosti nebyly
kompletní, nelze přesně stanovit protihluková opatření. V dalších stupních projektové dokumentace a
dokumentace POV je nutné akustickou situaci znova podrobněji posoudit. Obecně jsou doporučena
tato opatření:
•

V denní době 7 - 21 hod můžou současně pracovat 3 jeřáby o maximální hladině akustického
tlaku A 60 dB v 10 m od zdroje a zároveň 5 strojů o maximální hladině akustického tlaku A
80 dB v 10 m od zdroje (např. 4 bagry a 1 vrtná souprava).

•

Při práci na hranici stavebního pozemku u přilehlých komunikací může pracovat maximálně
jeden stroj s hladinou akustického tlaku A 80 dB v 10 m.

•

V době od 21 do 7 hod je doporučeno stavební činnost omezit na minimum, provádět práce
bez použití stavebních strojů – přípravné práce.
Návrh protihlukových opatření – obecná opatření

•

Ohraničení celého stavebního pozemku plným plotem. Minimální výška PHC (plotu) bude
specifikována na základě upřesňujících akustických výpočtů hluku ze stavební činnosti v další
fázi projektové dokumentace.

•

Kompresory, okružné pily umístit do uzavřeného prostoru na staveništi.

•

V době od 21 do 7 hod provádět přípravné práce, nehlučná stavební činnost.

•

Při práci u hranic pozemku – maximálně jeden stroj (80 dB v 10 m).

•

Stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba zvolit v souladu s touto studií. Při výběru
dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit požadavky na maximální
hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě nezpůsobí zhoršení akustické
situace a překročení hygienických limitů ve vnitřním prostředí. Nejvýše přípustné hodnoty
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hlučnosti použitých typových skupin stavebních mechanismů a akustické vlastnosti
konkrétních mechanismů, které je možno použít, jsou uvedeny v tabulce tab. 22 tohoto
oznámení.
•

V případě realizace stavby dále doporučujeme, aby obyvatelé z nejblíže situovaných domů
byly seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby. Jsou-li občané zasažení
hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento
hluk je příznivější a minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda. Vhodné by bylo
ustanovení kontaktní osoby, na kterou by se postižení občané mohli obrátit s případnými
žádostmi a stížnostmi.

•

Během výstavby je třeba dodržovat dohodnuté dostatečně dlouhé přestávky během hlučných
operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních obytných prostor.

Shrnutí – hluk ze stavební činnosti
Stavební činnost z výstavby záměru „Office&Shopping Centrum Bořislavka“ je rozdělena do
několika fází. Maximální intenzita nákladní dopravy pro 14-ti hodinovou pracovní dobu může být až 8
NA/hod. Stavební stroje byly posouzeny pouze pro odborný odhad potřeby stavebních strojů,
maximální počet současně pracujících strojů je 3 x LAeq,S = 60 dB v 10 m (jeřáby), 4 x LAeq,S = 80 dB
v 10 m (rypadla) a 1x LAeq,S = 80 dB v 10 m (vrtná souprava) uprostřed stavební parcely. Na hranicích
stavební parcely s okolními ulicemi může pracovat maximálně 1 stavební stroj o 80 dB v 10 m. Pro
dobu od 21 do 7 hod je doporučené omezení pracovní činnosti na minimum, respektive mohou
probíhat práce, kterým nejsou zapotřebí hlučné pracovní stroje. Celý areál staveniště je doporučeno
obehnat plným plotem.

4.1.3 Počáteční a výhledová akustická situace
Modely akustických situací zájmového území byly vytvořeny pro stávající stav (2006) a
výhledové roky 2009 a 2010 s použitím výpočtového programu programem Cadna/A verze 3.6
v následujících modelech:
•

Model 1 - PAS – počáteční akustické situace znázorňuje stávající stav v roce 2006

•

Model 2 - Varianta 1 – Stav v roce 2009 bez provozu záměru

•

Model 3 - Varianta 1 – Stav v roce 2009 s provozem záměru

•

Model 4 - Varianta 2 – Stav v roce 2010 bez provozu záměru

•

Model 5 - Varianta 2 – Stav v roce 2010 s provozem záměru

•

Model 6 – Samostatný příspěvek záměru – stacionární zdroje

Pro počáteční akustickou situaci – PAS (model 1) a modely 2, 3 ve výhledovém roce 2009 a
modely 4 a 5 ve výhledovém roce 2010 a pro model 6 představující samostatný příspěvek záměru –
hluk ze stacionárních zdrojů, byly vypočítány hodnoty hladiny akustické tlaku A ve venkovním
prostředí pomocí programu Cadna a bylo provedeno vyhodnocení ekvivalentních hladin akustického
tlaku A v kontrolních bodech u obytné a ostatní chráněné zástavby.
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Výpočet v 31 kontrolních bodech (viz. obr. 9 v kapitole C.II.11) byl proveden 2 m od fasády
hodnoceného objektu. Akustická situace byla vzhledem k složitosti terénu hodnocena ve třech
charakteristických výpočtových výškách: 3,0 m, 9,0 m a 15,0 m nad terénem.
Tab. č. 47 Akustická situace ve výpočtových bodech v rámci jednotlivých posuzovaných modelů
Výška
č.

bodu nad

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

M3-M2

M5-M4

Mod 1 - PAS

Mod 2 - 2009

Mod 3 - 2009

Mod 4 - 2010

Mod 5 - 2010

Den/Noc

3,0 m

74,3

67,3

74,5

67,4

74,7

67,6

69,1

62,1

69,8

62,8

0,2/0,2

0,7/0,7

9,0 m

73,2

66,1

73,3

66,3

73,5

66,5

68,3

61,3

68,9

61,9

0,2/0,2

0,6/0,6

15,0 m

71,9

64,9

72,1

65,0

72,3

65,2

67,2

60,2

67,8

60,8

0,2/0,2

0,6/0,6

3,0 m

63,6

54,7

63,8

54,9

66,3

57,5

63,4

54,6

66,2

57,4

2,5/2,6

2,8/2,8

9,0 m

64,2

55,4

64,4

55,6

66,8

58,0

64,0

55,2

66,6

57,8

2,4/2,4

2,6/2,6

15,0 m

64,0

55,4

64,3

55,6

66,4

57,7

63,6

54,9

66,1

57,3

2,1/2,1

2,5/2,4

3,0 m

60,4

52,7

60,9

53,2

56,7

47,8

58,7

50,5

56,4

47,2

-4,2/-5,4

-2,3/-3,3

9,0 m

61,7

54,1

62,1

54,5

56,6

47,7

59,5

51,4

56,2

46,9

-5,5/-6,8

-3,3/-4,5

15,0 m

62,4

54,9

62,7

55,2

56,4

47,7

59,9

51,9

55,8

46,5

-6,3/-7,5

-4,1/-5,4

3,0 m

72,5

65,4

72,6

65,5

72,8

65,8

67,5

60,5

68,2

61,1

0,2/0,3

0,7/0,6

9,0 m

72,4

65,3

72,5

65,4

72,7

65,7

67,8

60,7

68,4

61,3

0,2/0,3

0,6/0,6

15,0 m

71,6

64,5

71,7

64,6

72,0

64,9

67,2

60,0

67,8

60,6

0,3/0,3

0,6/0,6

3,0 m

71,5

64,5

71,6

64,6

71,8

64,8

66,5

59,5

67,1

60,1

0,2/0,2

0,6/0,6

9,0 m

71,7

64,7

71,9

64,8

72,1

65,0

67,0

60,0

67,6

60,6

0,2/0,2

0,6/0,6

15,0 m

71,1

64,0

71,2

64,2

71,4

64,4

66,5

59,4

67,0

59,9

0,2/0,2

0,5/0,5

3,0 m

69,4

62,2

69,6

62,4

69,8

62,6

65,6

58,3

66,2

58,9

0,2/0,2

0,6/0,6

9,0 m

70,6

63,4

70,8

63,5

71,0

63,8

67,1

59,8

67,7

60,3

0,2/0,3

0,6/0,5

15,0 m

70,5

63,2

70,6

63,4

70,9

63,7

67,0

59,7

67,7

60,3

0,3/0,3

0,7/0,6

3,0 m

71,6

64,0

71,8

64,2

72,1

64,5

68,5

60,8

68,8

61,2

0,3/0,3

0,3/0,4

9,0 m

71,9

64,4

72,1

64,6

72,4

64,9

68,6

61,0

69,0

61,4

0,3/0,3

0,4/0,4

15,0 m

71,3

63,9

71,6

64,1

71,9

64,4

67,9

60,4

68,5

60,9

0,3/0,3

0,6/0,5

3,0 m

73,3

65,7

73,6

65,9

73,8

66,1

69,6

61,9

69,9

62,2

0,2/0,2

0,3/0,3

9,0 m

73,0

65,4

73,2

65,6

73,5

65,9

69,2

61,5

69,6

61,9

0,3/0,3

0,4/0,4

15,0 m

72,1

64,5

72,3

64,7

72,6

65,0

68,2

60,6

68,7

61,1

0,3/0,3

0,5/0,5

3,0 m

73,9

66,2

74,2

66,5

74,4

66,7

70,2

62,5

70,4

62,7

0,2/0,2

0,2/0,2

9,0 m

73,3

65,7

73,6

65,9

73,8

66,2

69,4

61,8

69,7

62,1

0,2/0,3

0,3/0,3

15,0 m

72,2

64,6

72,5

64,9

72,7

65,1

68,2

60,6

68,6

61,0

0,2/0,2

0,4/0,4

terénem

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

M3-M2

M5-M4

Mod 1 - PAS

Mod 2 - 2009

Mod 3 - 2009

Mod 4 - 2010

Mod 5 - 2010

Den/Noc

3,0 m

65,5

58,2

65,6

58,2

66,0

58,6

60,7

53,3

61,4

54,0

0,4//0,4

0,7/0,7

9,0 m

67,6

60,3

67,7

60,4

68,1

60,8

62,9

55,5

63,6

56,3

0,4//0,4

0,7/0,8

15,0 m

68,1

60,7

68,2

60,8

68,6

61,2

63,5

56,1

64,1

56,7

0,4//0,4

0,6/0,6

3,0 m

64,7

57,4

64,8

57,5

65,2

57,9

60,1

52,6

60,7

53,4

0,4/0,4

0,6/0,8

9,0 m

67,0

59,6

67,1

59,7

67,4

60,1

62,3

54,9

63,0

55,6

0,3/0,4

0,7/0,7

15,0 m

67,6

60,2

67,7

60,3

68,1

60,7

63,2

55,7

63,8

56,4

0,4/0,4

0,6/0,7

3,0 m

63,5

55,2

63,7

55,3

66,1

57,5

62,8

54,1

65,6

56,9

2,4/2,2

2,8/2,8

9,0 m

64,9

56,6

65,1

56,7

67,3

58,8

63,9

55,4

66,7

58,0

2,2/2,1

2,8/2,6

15,0 m

65,2

57,1

65,4

57,3

67,3

59,0

63,9

55,5

66,5

57,9

1,9/1,7

2,6/2,4

3,0 m

63,9

54,8

64,3

55,0

65,0

56,1

64,3

55,4

65,1

56,2

0,7/1,1

0,8/0,8

9,0 m

63,9

54,9

64,3

55,1

65,3

56,4

64,2

55,3

65,3

56,4

1,0/1,3

1,1/1,1

15,0 m

63,3

54,4

63,7

54,6

64,8

55,9

63,5

54,6

64,7

55,8

1,1/1,3

1,2/1,2

3,0 m

63,1

54,0

63,5

54,2

64,0

55,0

63,5

54,6

64,1

55,2

0,5/0,8

0,6/0,6

9,0 m

63,1

54,0

63,4

54,2

64,1

55,2

63,4

54,4

64,2

55,3

0,7/1,0

0,8/0,9

15,0 m

62,5

53,5

62,8

53,7

63,7

54,8

62,7

53,7

63,7

54,7

0,9/1,1

1,0/1,0

3,0 m

61,3

52,2

61,7

52,5

62,1

53,1

61,6

52,6

62,2

53,1

0,4/0,6

0,6/0,5

9,0 m

61,6

52,5

62,0

52,8

62,5

53,5

61,9

52,8

62,6

53,6

0,5/0,7

0,7/0,8

15,0 m

61,2

52,3

61,6

52,5

62,3

53,4

61,4

52,4

62,3

53,3

0,7/0,9

0,9/0,9

3,0 m

63,0

53,9

63,3

54,2

64,0

54,9

63,3

54,0

64,0

54,6

0,7/0,7

0,7/0,6

9,0 m

62,9

54,0

63,2

54,3

64,0

55,0

62,9

53,9

63,8

54,7

0,8/0,7

0,9/0,8

15,0 m

62,5

53,8

62,9

54,1

63,7

54,8

62,3

53,4

63,4

54,4

0,8/0,7

1,1/1,0

3,0 m

60,9

52,3

61,4

52,8

61,6

52,7

60,7

51,8

61,4

52,3

0,2/-0,1

0,7/0,5

9,0 m

62,1

53,5

62,5

53,8

62,9

54,0

61,8

52,9

62,7

53,7

0,4/0,2

0,9/0,8

15,0 m

62,2

53,7

62,5

54,0

63,0

54,2

61,7

52,9

62,7

53,7

0,5/0,2

1,0/0,8

3,0 m

60,3

51,9

60,8

52,4

59,8

50,7

59,8

51,0

59,7

50,6

-1,0/-1,7

-0,1/-0,4

9,0 m

61,6

53,2

61,9

53,6

61,0

51,9

60,9

52,2

61,0

51,8

15,0 m

62,0

53,7

62,3

54,0

61,6

52,8

61,2

52,5

61,2

52,2

-0,7/-1,2

0,0/-0,3

3,0 m

59,2

51,2

59,6

51,7

56,2

47,2

58,0

49,5

56,0

46,8

-3,4/-4,5

-2,0/-2,7

9,0 m

60,8

52,8

61,1

53,1

56,9

47,8

59,4

50,9

56,7

47,4

-4,2/-5,3

-2,7/-3,5

15,0 m

61,6

53,7

61,9

54,0

57,8

49,0

60,1

51,6

57,1

47,9

-4,1/-5,0

-3,0/-3,7

3,0 m

59,2

51,4

59,7

51,8

55,7

46,7

57,7

49,3

55,5

46,2

-4,0/-5,1

-2,2/-3,1

terénem

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

M3-M2

M5-M4

Mod 1 - PAS

Mod 2 - 2009

Mod 3 - 2009

Mod 4 - 2010

Mod 5 - 2010

Den/Noc

9,0 m

60,8

53,0

61,2

53,4

56,2

47,3

59,2

50,8

56,0

46,6

-5,0/-6,1

-3,2/-4,2

15,0 m

61,7

53,9

62,0

54,2

56,8

48,2

59,8

51,5

56,0

46,8

-5,2/-6,0

-3,8/-4,7

3,0 m

61,1

53,5

61,5

53,9

56,9

48,2

59,0

51,0

56,4

47,3

-4,6/-5,7

-2,6/-3,7

9,0 m

62,2

54,7

62,5

55,0

57,3

48,8

59,7

51,8

56,5

47,4

-5,2/-6,2

-3,2/-4,4

15,0 m

62,9

55,5

63,2

55,8

57,7

49,5

60,1

52,3

56,3

47,4

-5,5/-6,3

-3,8/-4,9

3,0 m

61,7

54,1

62,0

54,5

57,8

49,2

59,4

51,4

57,0

48,0

-4,2/-5,3

-2,4/-3,4

9,0 m

62,7

55,3

63,0

55,6

58,3

50,1

60,0

52,2

57,2

48,3

-4,7/-5,5

-2,8/-3,9

15,0 m

63,5

56,3

63,8

56,5

58,7

50,8

60,5

52,9

57,0

48,5

-5,1/-5,7

-3,5/-4,4

3,0 m

61,9

53,5

62,6

54,1

62,2

53,1

61,5

52,4

61,9

52,4

-0,4/-1,0

0,4/0,0

9,0 m

60,7

53,1

61,1

53,5

59,1

50,8

58,6

50,3

58,0

48,9

-2,0/-2,7

-0,6/-1,4

15,0 m

61,1

53,8

61,4

54,1

58,3

50,4

58,1

50,4

56,5

47,8

-3,1/-3,7

-1,6/-2,6

3,0 m

57,7

50,6

58,0

50,8

55,5

48,2

54,3

47,0

52,4

44,7

-2,5/-2,6

-1,9/-2,3

9,0 m

58,9

51,7

59,1

52,0

56,8

49,5

55,5

48,1

53,8

46,1

-2,3/-2,5

-1,7/-2,0

15,0 m

60,3

53,2

60,6

53,4

58,5

51,2

56,7

49,3

55,1

47,5

-2,1/-2,2

-1,6/-1,8

3,0 m

60,8

53,7

61,0

54,0

59,7

52,7

56,9

49,7

55,8

48,7

-1,3/-1,3

-1,1/-1,0

9,0 m

62,0

54,9

62,2

55,2

61,1

54,0

58,1

51,0

57,2

50,1

-1,1/-1,2

-0,9/-0,9

15,0 m

63,1

56,0

63,3

56,2

62,3

55,3

59,2

52,0

58,4

51,3

-1,0/-0,9

-0,8/-0,7

3,0 m

60,8

53,8

61,1

54,0

60,5

53,4

56,8

49,7

56,4

49,4

-0,6/-0,6

-0,4/-0,3

9,0 m

62,3

55,3

62,6

55,5

62,1

55,1

58,3

51,3

58,1

51,1

-0,5/-0,4

-0,2/-0,2

15,0 m

64,8

57,7

65,0

58,0

64,8

57,8

60,7

53,7

60,7

53,7

-0,2/-0,2

0/0

3,0 m

72,4

65,4

72,5

65,5

72,7

65,7

67,4

60,4

68,0

60,9

0,2/0,2

0,6/0,5

9,0 m

72,1

65,1

72,2

65,2

72,4

65,4

67,3

60,3

67,9

60,9

0,2/0,2

0,6/0,6

15,0 m

71,2

64,2

71,4

64,4

71,6

64,5

66,6

59,6

67,1

60,1

0,2/0,1

0,5/0,5

3,0 m

72,9

65,9

73,0

66,0

73,2

66,2

67,8

60,8

68,5

61,4

0,2/0,2

0,7/0,6

9,0 m

72,4

65,4

72,6

65,5

72,8

65,7

67,6

60,6

68,2

61,2

0,2/0,2

0,6/0,6

15,0 m

71,4

64,4

71,6

64,6

71,8

64,8

66,8

59,8

67,3

60,3

0,2/0,2

0,5/0,5

3,0 m

72,1

65,0

72,2

65,1

72,4

65,4

67,0

60,0

67,6

60,6

0,2/0,3

0,6/0,6

9,0 m

72,1

65,0

72,2

65,2

72,4

65,4

67,3

60,3

67,8

60,8

0,2/0,2

0,5/0,5

15,0 m

71,2

64,2

71,4

64,4

71,6

64,5

66,5

59,5

67,1

60,0

0,2/0,1

0,6/0,5

3,0 m

59,5

50,6

59,8

50,8

60,1

51,1

59,6

50,4

60,0

50,8

0,3/0,3

0,4/0,4

9,0 m

60,3

51,4

60,7

51,6

61,0

52,0

60,4

51,3

61,0

51,8

0,3/0,4

0,6/0,5

terénem

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Výška
č.

bodu nad

Den

Noc

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

M3-M2

M5-M4

Mod 1 - PAS

Mod 2 - 2009

Mod 3 - 2009

Mod 4 - 2010

Mod 5 - 2010

Den/Noc

15,0 m

60,3

51,5

60,6

51,7

61,1

52,2

60,2

51,1

60,9

51,8

0,5/0,5

0,7/0,7

3,0 m

57,7

48,9

58,0

49,2

58,1

49,0

57,4

48,2

57,8

48,5

0,1/-0,2

0,4/0,3

9,0 m

58,4

49,6

58,7

49,9

58,9

50,0

58,2

49,0

58,7

49,4

0,2/0,1

0,5/0,4

15,0 m

58,5

49,9

58,9

50,1

59,1

50,3

58,2

49,1

58,8

49,7

0,2/0,2

0,6/0,6

terénem

31

V zadané oblasti od roku 2000 do roku 2006 nedošlo k výraznému nárůstu intenzity dopravy
(dle sčítání ÚDI), které by v okolí stavby významně a prokazatelným způsobem ovlivnilo akustickou
situaci. Proto je možné pro celou oblast uvažovat korekci pro starou hlukovou zátěž. Limit je podle
nařízení vlády č. 148/2002 Sb. pro denní dobu LAeq,T = 70 dB a pro noční dobu LAeq,T = 60 dB.
Pro rok 2009 podle předpokladu také nedojde k výrazné změně intenzit, které by významně
ovlivnily akustickou situaci, proto i pro toto období můžeme použít hygienické limity pro starou
hlukovou zátěž.
V roce 2010 se předpokládá otevření další části obchvatu Prahy, proto je počítána i varianta
v roce 2010. Také pro toto období můžeme použít hygienické limity pro starou hlukovou zátěž,
protože nedojde ke zvýšení intenzit na dotčených komunikacích.
V následujících odstavcích jsou vyhodnoceny jednotlivé modely vždy pro okolí jednotlivých
komunikací ul. Evropská, ul. Liberijská, ul. Kladenská a případně další. Z výsledků výpočtů
uvedených v tab. č. 47 vyplývá následující hodnocení:
•

Model 1 - PAS – počáteční akustická situace znázorňuje stávající stav v roce 2006

Ul. Evropská - Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané
lokalitě pro rok 2006 v ul. Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 64,7 dB – 74,3 dB pro denní dobu.
Vypočtená hladina akustického tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 4 - 11 a 27 - 29 přesahuje
hygienický limit nebo se pohybuje v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro
denní dobu a starou hlukovou zátěž je překročen.
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
v ul. Evropská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,4 dB – 67,3 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 4 - 11 a 27 - 29 přesahuje hygienický limit nebo se pohybuje
v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro denní dobu a starou hlukovou zátěž
je překročen.
Ul. Liberijská - Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané
lokalitě pro rok 2006 v ul. Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 61,2 dB – 65,2 dB pro denní dobu.
Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem
pro starou hlukovou zátěž.
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
v ul. Liberijská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 52,2 dB – 57,1 dB. Vypočtená hladina
akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
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Ul. Kladenská - Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané
lokalitě pro rok 2006 v ul. Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,7 dB – 63,5 dB pro denní dobu.
Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem
pro starou hlukovou zátěž.
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
v ul. Kladenská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 48,9 dB – 56,3 dB. Vypočtená hladina
akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
Nám. Bořislavka - Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané
lokalitě pro rok 2006 na Nám. Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,7 dB – 64,8 dB pro denní
dobu. Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým
limitem pro starou hlukovou zátěž.
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
na Nám. Bořislavka pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 50,6 dB – 57,7 dB. Vypočtená hladina
akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
•

Model 2 - Varianta 01 – stav v roce 2009 bez provozu záměru

Ulice Evropská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2006 v ul. Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 64,8 dB – 74,5 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 4 - 10 a č. 27 - 29 přesahuje hygienický limit
nebo se pohybuje v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro denní dobu a
starou hlukovou zátěž je překročen.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Evropská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,5 dB – 67,4 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 4 - 11 a č. 27 - 29 přesahuje hygienický limit nebo se pohybuje
v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro noční dobu a starou hlukovou zátěž
je překročen.
Ulice Liberijská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2009 v ul. Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 61,6 dB – 65,4 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Liberijská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 52,5 dB – 57,3 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Ulice Kladenská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2006 v ul. Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 58,0 dB – 63,8 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Kladenská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 49,2 dB – 56,5 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Nám. Bořislavka - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2009 na Nám. Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 58,0 dB – 65,0 dB pro denní dobu.
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Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem
pro starou hlukovou zátěž.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 na Nám.
Bořislavka pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 50,8 dB – 58,0 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtovém bodě č.26 pohybuje v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB, proto
nelze prokazatelně říci, že je hygienický limit pro denní dobu a starou hlukovou zátěž překročen.
•

Model 3 - Varianta 01 – stav v roce 2009 s provozem záměru

Ulice Evropská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2009 v ul. Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 65,2 dB – 74,7 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A ve výpočtových bodech č.1, 4 - 11 a č. 27 - 29 přesahuje hygienický limit
nebo se pohybuje v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro denní dobu a
starou hlukovou zátěž je překročen. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu (M3-M2) o maximálně
+0,4 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Evropská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,9 dB – 67,6 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 4 - 11 a 27 - 29 přesahuje hygienický limit nebo se pohybuje
v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro denní dobu a starou hlukovou zátěž
je překročen. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu (M3 - M2) v maximálně +0,4 dB.
Ulice Liberijská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2009 v ul. Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 62,1 dB – 67,3 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu (M3 - M2) o maximálně +2,5 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Liberijská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 52,5 dB – 57,3 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu (M3 - M2) v maximálně +2,6 dB.
Ulice Kladenská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2009 v ul. Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 55,7 dB – 64,0 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu popřípadě ke snížení hladiny akustického
tlaku A (M3 - M2) v rozmezí od +0,5 dB do -6,3 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Kladenská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 46,7 dB – 55,0 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Oproti stavu bez záměru dojde k určitému nárůstu vlivem odrazů od fasády obchodního centra, ale
zvýšení intenzit je eliminován clonícím účinkem objektu vůči ul. Evropské. Oproti stavu bez záměru
dojde ke snížení hladiny akustického tlaku A (M3 - M2) v rozmezí od +0,5 dB do -7,5 dB.
Pozn.: Vlastní objekt záměru akusticky odcloní v současnosti výrazný hluk z komunikace
Evropské.
Nám. Bořislavka - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2009 na Nám. Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 55,5 dB – 64,8 dB pro denní dobu.
Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem
pro starou hlukovou zátěž. Oproti stavu bez záměru dojde k určitému nárůstu vlivem odrazů od fasády
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administrativně-obchodního centra, ale zvýšení intenzit je eliminován clonícím účinkem objektu vůči
ul. Evropské Oproti stavu bez záměru dojde ke snížení hladiny akustického tlaku A (M3-M2)
v rozmezí od -0,2 dB do -3,1 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 na Nám.
Bořislavka pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 48,2 dB – 57,8 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Oproti stavu bez záměru dojde ke snížení hladiny akustického tlaku A (M3 - M2) v rozmezí od -0,2
dB do -3,7 dB.
•

Model 4 - Varianta 02 – stav v roce 2010 bez provozu záměru

Ulice Evropská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2010 v ul. Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 60,1 dB – 70,2 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 7 až 9 přesahuje hygienický limit nebo se
pohybuje v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro celkovou akustickou
situaci v území pro denní dobu a starou hlukovou zátěž je překročen.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Evropská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 52,6 dB – 62,5 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 4 - 9 a č. 27 - 29 přesahuje hygienický limit nebo se pohybuje
v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro denní dobu a starou hlukovou zátěž
je překročen.
Ulice Liberijská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2010 v ul. Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 61,4 dB – 64,3 dB pro denní dobu Vypočtená
hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Liberijská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 52,4 dB – 55,5 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Ulice Kladenská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2010 v ul. Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,4 dB – 63,3 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Kladenská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 48,2 dB – 54,0 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Náměstí Bořislavka - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě
pro rok 2010 na Náměstí Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 54,3 dB – 61,5 dB pro denní dobu.
Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem
pro starou hlukovou zátěž.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 na
Náměstí Bořislavka pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 47,0 dB – 53,7 dB. Vypočtená hladina
akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž.
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Model 5 - Varianta 02 – stav v roce 2010 s provozem záměru

Ulice Evropská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2010 v ul. Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 60,7 dB – 70,4 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 4, 7 - 9 a 27 - 28 přesahuje hygienický limit
nebo se pohybuje v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro denní dobu a
starou hlukovou zátěž je překročen. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu (M5 - M4) maximálně o
+0,7 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Evropská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 53,4 dB – 62,8 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A ve výpočtových bodech č. 1, 4 - 11 a 27 - 29 přesahuje hygienický limit nebo se pohybuje
v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB. Hygienický limit pro denní dobu a starou hlukovou zátěž
je překročen. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu (M5 - M4) maximálně o +0,8 dB.
Ulice Liberijská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2010 v ul. Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 62,2 dB – 66,7 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu (M5 - M4) maximálně o +2,8 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Liberijská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 53,1 dB – 58,0 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu (M5 - M4) maximálně o +2,8 dB.
Ulice Kladenská - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro
rok 2010 v ul. Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 55,5 dB – 64,0 dB pro denní dobu. Vypočtená
hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu popřípadě ke snížení hladiny akustického
tlaku A (M5 - M4) v rozmezí od +0,7 dB do -4,1 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Kladenská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 46,2 dB – 54,7 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu popřípadě ke snížení hladiny akustického tlaku A (M5 - M4)
v rozmezí od +0,7 dB do -5,4 dB.
Náměstí Bořislavka - Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě
pro rok 2006 na Nám. Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 52,4 dB – 61,9 dB pro denní dobu.
Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem
pro starou hlukovou zátěž. Oproti stavu bez záměru dojde ke snížení hladiny akustického tlaku A (M5
- M4) v rozmezí od -0,4 dB do -1,9 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 na Nám.
Bořislavka pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 44,7 dB – 53,7 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Oproti stavu bez záměru dojde ke snížení hladiny akustického tlaku A (M5 - M4) v rozmezí od 0 dB
do -2,6 dB.
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Výpočet Modelu 6 – Hluk ze stacionárních zdrojů záměru

Model 6 znázorňuje akustickou situaci ve venkovním chráněném prostoru staveb od
stacionárních zdrojů hluku z provozu Office&Shopping Centrum Bořislavka. Mezi stacionární zdroje
hluku patří jednotky VZT, odvod zplodin z garáží a zdroj chladu.
Vzhledem ke stupni projektové přípravy nejsou známá konkrétní vzduchotechnická zařízení,
je výpočet proveden na údaje z projektové dokumentace „Studie techniky prostředí“. Hladiny
akustického tlaku od jednotlivých zařízení jsou uvedeny v kapitole 3.4.2. Stacionární zdroje hluku
samostatné přílohy č. 2 oznámení (Akustická studie).
Z výpočtu vlivu samotných stacionárních zdrojů na chráněný venkovní prostor vyplývá, že
hladina akustického tlaku A by měla vyhovět limitům pro denní a noční dobu dle nařízení vlády č.
148/2006 Sb. pro: A – blok suchých chladičů o maximálním počtu 10 ks s maximální hladinou
akustického výkonu LWA = 75 dB /ks pro den a s maximální hladinou akustického výkonu pro noc LWA
= 60 dB /ks, B – blok výfuků z parkingu o maximálním akustického výkonu LWA = 70 dB, C – blok
odsávacích ventilátorů pro gastronomii maximální hladina akustického výkonu LWA = 70 dB.
V tomto stupni projektové dokumentace byla protihluková opatření řešena formou limitů
hlukových emisí zdrojů hluku. V dalším stupni projektové dokumentace bude provedena podrobná
akustická studie.
Při dodržení výše uvedených parametrů by měla hladina akustického tlaku vyhovět
hygienickým limitům. V případě, že nebude možné realizovat zatlumení stacionárního zařízení, je
nutné navrhnout konkrétní individuální opatření – jiné umístění jednotek, clony apod.
•

Návrh zvukové izolace obvodového pláště administrativních budov Office &
centrum Bořislavka

shopping

Podkladem pro stanovení požadované zvukové izolace obvodového pláště „Office &
shopping centrum Bořislavka“ dle ČSN 73 0532 byly vypočtené celkové hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A zahrnující hodnoty LAeq jak z dopravy po silniční síti zájmového území pro
situaci se záměrem v roce 2009 (model 3), tak ze stacionárních zdrojů hluku umístěných na objektech.
Výpočet byl proveden pomocí programu Cadna/A, verze 3.6, a to ve výpočtových bodech č. 32 až 42.
Obr. č. 10 Situace výpočtových bodů pro návrh zvukové izolace obvodového pláště
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Tab. č. 48 Tabulka výpočtových bodů pro návrh zvukové izolace obvodového pláště
Č. výp.
bodu
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Výška výp. bodu nad terénem

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
LAeq,T [dB]

3,0

72,7

15,0

72,1

3,0

72,6

15,0

72,2

3,0

69,1

15,0

70,6

3,0

70,8

9,0

71,7

3,0

71,2

9,0

70,9

3,0

70,2

9,0

70,0

3,0

61,0

15,0

60,4

3,0

61,8

15,0

57,4

3,0

62,0

15,0

56,8

3,0

56,3

15,0

55,7

3,0

65,1

15,0

67,6

Výpočtové body byly vždy voleny 2 m před fasádami „Office&Shopping Centra Bořislavka“
tak, aby byly situovány před akusticky nejcitlivějšími místy obvodového pláště budov - jimiž jsou
okna, resp. místa před fasádami, k nimž jsou přivrácené stacionární zdroje hluku a které jsou nejblíže
komunikaci Evropská.
Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov musí vyhovovat minimálním
požadavkům, které jsou stanoveny normou ČSN 73 0532 v závislosti na venkovním hluku. Pro návrh
zvukové izolace obvodových plášťů byly pro každou fasádu zvoleny vyšší celkové hodnoty LAeq ve
výpočtových bodech pro denní dobu. Vypočtené hodnoty akustického tlaku A před fasádami
navrhovaných budov jsou uvedeny v tabulce č. 48.
Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště navrhovaných administrativních budov
záměru:
•

Při návrhu bylo uvažováno s nejistotou výpočtu ±2 dB, tj. s hodnotou hladiny akustického
tlaku před fasádami objektu LAeq = 73 dB. Současně bylo uvažováno s rezervou na hluk šířený
z vyústek VZT zařízení.
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•

S uvažováním těchto skutečností je stanovena minimální požadovaná hodnota stavební
zvukové izolace dle ČSN 73 0532:
R´W = 40 dB (především ve směru k ulici Evropská)

•

Protihluková opatření ve fázi provozu záměru - shrnutí
Liniové zdroje „Office&Shopping Centrum Bořislavka“

•

v ul. Liberijská zvážit ve spolupráci se správcem komunikace výměnu krytu vozovky –
(výměnu hrubé dlažby za kryt z asfaltového koberce), případně doplnit protihlukovými
clonami

•

v ul. Kladenská zvážit možnost snížení rychlost dopravy z 50 km/hod na 30 km/hod

•

fasádu objektu „Office&Shopping Centrum Bořislavka“ realizovat z materiálů, které mají
vyšší pohltivost, minimální požadovaná hodnota stavební zvukové izolace dle ČSN 73 0532:
R´W = 40 dB, a to především ve směru k ulici Evropská.
Stacionární zdroje „Office&Shopping Centrum Bořislavka“

•

Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou známy přesné údaje o hlukových parametrech
stacionárních zdrojů hluku, nebyla navržena konkrétní protihluková opatření pro tento stupeň
projektové dokumentace.
Obecné možnosti protihlukových opatření:

•

Při dodržení uvedených parametrů (A – blok suchých chladičů o maximálním počtu 10 ks
s maximální hladinou akustického výkonu LWA = 75 dB/ks pro den a s maximální hladinou
akustického výkonu pro noc LWA = 60 dB/ks, B – blok výfuků z parkingu o maximálním
výkonu LWA = 70 dB, C – blok odsávacích ventilátorů pro gastronomii maximální hladina
akustického tlaku A LWA = 70 dB) by měla hladina akustického tlaku vyhovět hygienickým
limitům.

•

V případě, že nebude možné požadované stacionární zařízení zatlumení realizovat, je nutné
navrhnout konkrétní individuální opatření – jiné umístění jednotek, clony apod.

Shrnutí – počáteční a výhledová akustická situace
Stávající akustická situace v okolí zamýšlené stavby převážně splňuje hygienický limit
hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí pro starou hlukovou zátěž pro den LAeq,T = 70 dB
a pro noc LAeq,T = 60 dB.
Příspěvek liniových zdrojů záměru se pohybuje ve většině výpočtových bodů v pásmu
nejistoty výpočtu ±2 dB. Pouze ve výpočtových bodech č.2 a č.12 v ul. Liberijská je předpokládáno,
že může dojít ke zhoršení akustické situace až o 2,8 dB pro den i noc. Tento příspěvek je však nutné
brát jako relativní vzhledem k tomu, že vzniká právě v místech, kde je akustická situace významně
ovlivněna především kvalitou stávajícího povrchu komunikace, tj. hrubou dlažbou. V předcházejí
kapitole oznámení jsou uvedena protihluková opatření, která by měla snížit předpokládanou hladinu
akustického tlaku A na přípustné hodnoty.
Záměr „Office & shopping centrum Bořislavka“ akusticky odcloní ul. Kladenskou a Nám.
Bořislavka vůči ul. Evropské. V některých místech tím dojde ke zlepšení akustické situace až o cca
6,0 dB.
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Samotný příspěvek stacionárních zdrojů záměru byl posouzen pouze pro odborný odhad počtu
suchých chladičů. V dalším stupni projektové dokumentace bude provedena přesnější akustická studie
s návrhem protihlukových opatření. Doporučené limitní hodnoty akustického výkonu pro jednotky
jsou: A – blok suchých chladičů o maximálním počtu 10 ks s maximální hladinou akustického výkonu
LWA = 75 dB/ks pro den a s maximální hladinou akustického výkonu pro noc LWA = 60 dB/ks, B – blok
výfuků z parkingu o maximálním výkonu LWA = 70 dB, C – blok odsávacích ventilátorů pro
gastronomii maximální hladina akustického tlaku A LWA = 70 dB. Při dodržení těchto parametrů by
nemělo dojít k překročení hygienickému limitu hladiny akustického tlaku A ve venkovním chráněném
prostoru pro stacionární zdroje dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

4.2 Proslunění a denní osvětlení
Posouzením vlivu předloženého záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka na stávající
zástavbu z hlediska požadavků na proslunění a denní osvětlení se zabývá samostatná příloha č. 5
oznámení.
Základní požadavky na denní osvětlení a proslunění jsou uvedeny ve vyhlášce hl. m. Prahy
č. 26/1999, o obecných technických požadavcích na výstavbu. V čl. 23 Vyhl. HMP č. 26/1999 Sb. se
obě vyhlášky odvolávají na platné normy týkající se denního osvětlení (ČSN 73 0580-1 až 4 Denní
osvětlení budov). V čl. 24 Vyhl. HMP č. 26/1999 Sb. pak jsou stanoveny požadavky na oslunění
s odvoláním na platnou ČSN 73 4301 Obytné budovy.
Výpočet hodnot činitele denní osvětlenosti byl proveden pomocí programu WAL (autor
EkoWATT, Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie). Výpočet oslunění bylo proveden
pomocí programu DSD (autor EkoWATT, Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie).
K potenciálně ovlivněným objektům v okolí záměru z hlediska osvětlení a proslunění patří
obytné domy č.p. 656 – 664 v Evropské ulici, dále č.p. 417, 409 – 412, 41, 562, 94, 76 v Kladenské
ulici a č.p. 567, 593 v Liberijské ulici. Podrobných popis těchto objektů včetně popisu posuzovaných
místností je součástí přílohy č. 5 tohoto oznámení.
4.2.1 Denní osvětlení
•

Bytové domy Evropská č.p. 664 - 656

Jedná se o rodinné domy se zahradami umístěné severně od navrhovaného Office&Shopping
Centra Bořislavka. V těchto objektech byly posouzeny bytové místnosti E1 – E21 v přízemí nebo v 1.
patře (nejnižší obytné podlaží) s trvalým pobytem osob ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně
vymezené části (při rozdělení prostoru na obytnou část, komunikační část a úložné prostory), které
jsou orientované směrem k navrhovanému objektu, a to v nejnižším nadzemním podlaží (přízemí,
1.patro). Místnosti ve vyšších patrech jsou v objektech dispozičně stejné. Pokud bude vyhovující denní
osvětlení místností v nejnižším patře, bude vyhovující osvětlení i ve vyšších patrech.
Přehled vypočtených hodnot činitele denního osvětlení je uveden v následujícím textu. Jedná
se o výsledné hodnoty činitele denní osvětlenosti v posuzovaných bodech (body umístěné 1 m od
zadních stěn a ostatní rovnoměrně rozmístěné ve výšce 850 mm nad podlahou) místnosti:
Stávající stav

Navrhovaný stav

Dům, místnost

Dmin %

hodnocení

Dmin %

hodnocení

č.p. 664, E1 příz.

1,63

vyhovuje

1,56

vyhovuje
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č.p. 664, E2 příz.

1,38

vyhovuje

1,32

vyhovuje

č.p. 663, E3 příz.

2,19

vyhovuje

2,19

vyhovuje

č.p. 663, E4 příz.

1,37

vyhovuje

1,31

vyhovuje

č.p. 662, E5 příz.

1,73

vyhovuje

1,59

vyhovuje

č.p. 662, E6 příz.

1,32

vyhovuje

1,18

vyhovuje

č.p. 662, E7 příz.

0,75

vyhovuje

0,66

vyhovuje

č.p. 661, E8 příz.

0,84

vyhovuje

0,69

vyhovuje

č.p. 661, E9 příz.

0,62

vyhovuje

0,51

vyhovuje

č.p. 660, E10 příz.

0,70

vyhovuje

0,57

vyhovuje

č.p. 660, E11 příz.

0,91

vyhovuje

0,75

vyhovuje

č.p. 659, E12 příz.

1,19

vyhovuje

1,00

vyhovuje

č.p. 659, E13 příz.

0,65

vyhovuje

0,50

vyhovuje

č.p. 659, E14 příz.

1,63

vyhovuje

1,27

vyhovuje

č.p. 658, E15 příz.

0,88

vyhovuje

0,67

vyhovuje

č.p. 658, E16 příz.

0,97

vyhovuje

0,74

vyhovuje

č.p. 657, E17 příz.

0,94

vyhovuje

0,73

vyhovuje

č.p. 657, E18 příz.

1,11

vyhovuje

0,91

vyhovuje

č.p. 656, E19 1.patro

1,73

vyhovuje

1,64

vyhovuje

č.p. 656, E20 1.patro

0,87

vyhovuje

0,87

vyhovuje

č.p. 656, E21 1.patro

2,16

vyhovuje

2,14

vyhovuje

Pozn.: Požadavky činitele denní osvětlenosti v ½ hloubky místnosti a průměrné hodnoty jsou
taktéž splněny. Vzhledem ke splnění požadavků v nejnižším patře, jsou požadavky činitele denní
osvětlenosti místností ve vyšších patrech při stejné velikosti půdorysu a oken také vyhovující.

•

Bytové domy Kladenská č.p. 417, 409 – 412, 41, 562, 94, 76

Jedná se o bytové domy umístěné jižně od navrhovaného Office&Shopping Centra Bořislavka.
V těchto objektech byly posouzeny bytové místnosti K1 – K13 v přízemí nebo v 1. patře (nejnižší
obytné podlaží) s trvalým pobytem osob ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části
(obytný pokoj a v zadní části místnosti kuchyňský kout), které jsou orientované směrem
k navrhovanému objektu, a to v nejnižším nadzemním podlaží (přízemí, 1.patro). Místnosti ve vyšších
patrech jsou v objektech dispozičně stejné. Pokud bude vyhovující denní osvětlení místností
v nejnižším patře, bude vyhovující osvětlení i ve vyšších patrech.
Přehled vypočtených hodnot činitele denního osvětlení je uveden v následujícím textu. Jedná
se o výsledné hodnoty činitele denní osvětlenosti v posuzovaných bodech (body umístěné 1 m od
zadních stěn a ostatní rovnoměrně rozmístěné ve výšce 850 mm nad podlahou) místnosti:
Stávající stav

Navrhovaný stav

Dům, místnost

Dmin %

hodnocení

Dmin %

hodnocení

č.p. 417, K1 1.patro

0,81

vyhovuje

0,59

vyhovuje

č.p. 417, K2 1.patro

0,81

vyhovuje

0,60

vyhovuje
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č.p. 417, K3 1.patro

0,81

vyhovuje

0,59

vyhovuje

č.p. 409, K4 příz.

0,76

vyhovuje

0,52

vyhovuje

č.p. 410, K5 příz.

0,76

vyhovuje

0,52

vyhovuje

č.p. 411, K6 příz.

0,77

vyhovuje

0,52

vyhovuje

č.p. 412, K7 příz.

0,80

vyhovuje

0,53

vyhovuje

č.p. 41, K8 příz.

1,29

vyhovuje

0,86

vyhovuje

č.p. 562,94, K9 1.p.

0,89

vyhovuje

0,72

vyhovuje

č.p. 562,94, K10 1.p.

1,08

vyhovuje

0,86

vyhovuje

č.p. 562,94, K11 1.p.

0,90

vyhovuje

0,73

vyhovuje

č.p. 76, K12 příz.

1,90

vyhovuje

1,48

vyhovuje

č.p. 76, K13 příz.

2,77

vyhovuje

2,31

vyhovuje

Pozn.: Požadavky činitele denní osvětlenosti v ½ hloubky místnosti a průměrné hodnoty jsou
také splněny. Vzhledem ke splnění požadavků v nejnižším patře, jsou místnosti ve vyšších patrech při
stejné velikosti půdorysu a oken také vyhovující.
•

Bytové domy Liberijská č. p. 567, 593

Jedná se o bytové domy umístěné západně od navrhovaného Office&Shopping Centra
Bořislavka. V těchto objektech byly posouzeny bytové místnosti L1, L2 v přízemí (nejnižší obytné
podlaží) s trvalým pobytem osob ve vnitřním prostoru, orientované směrem k navrhovanému objektu,
a to v nejnižším nadzemním podlaží (přízemí). Místnosti ve vyšších patrech jsou v objektech
dispozičně stejné. Pokud pude vyhovující denní osvětlení místností v nejnižším patře, bude vyhovující
osvětlení i ve vyšších patrech.
Přehled vypočtených hodnot činitele denního osvětlení je uveden v následujícím textu. Jedná
se o výsledné hodnoty činitele denní osvětlenosti v posuzovaných bodech (body umístěné 1 m od
zadních stěn a ostatní rovnoměrně rozmístěné ve výšce 850 mm nad podlahou) místnosti:

Stávající stav

Navrhovaný stav

Dům, místnost

Dmin %

hodnocení

Dmin %

hodnocení

č.p. 567, L1 příz.

0,68

vyhovuje

0,60

vyhovuje

č.p. 567, L1 příz.

0,94

vyhovuje

0,83

vyhovuje

Pozn.: Požadavky činitele denní osvětlenosti v ½ hloubky místnosti a průměrné hodnoty jsou
také splněny. Vzhledem ke splnění požadavků v nejnižším patře, jsou místnosti ve vyšších patrech při
stejné velikosti půdorysu a oken také vyhovující.

4.2.2 Proslunění
•

Bytové domy Evropská č. p. 664 - 656

Jedná se o body v obytných místnostech E1 – E21 v přízemí nebo 1. patře (nejnižší obytné
podlaží). U jednotlivých bytů (rodinných domů) byly vybrány k posouzení vždy ty místnosti, které
tvoří 1/3 obytné plochy bytu (1/2 obytné plochy rodinného domu). V tomto případě jsou to všechny
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místnosti orientované k navrhovanému komplexu. Posuzované body místností jsou orientovány na jih.
Poloha bodů je zřejmá z výkresových příloh přiložené studie oslunění.
Posuzované body obytných místností se nachází ve středu okenních otvorů ve výšce 0,3 m nad
parapetem okna nebo 1,2 m nad podlahou místností E1 – E21. V případě, že místnost je osvětlena více
okny, je pro splnění požadavků norem dostatečné vyhovující oslunění u jednoho z posuzovaných
oken.
Místnosti byly posouzeny pouze v navrhovaném stavu, protože jsou vzhledem k jižní orientaci
osluněny několikanásobně déle než požaduje norma. Přehled vypočtených hodnot doby oslunění je
uveden v následujícím textu.

•

Dům, místnost

1. 3. (min.)

21. 6. (min.)

hodnocení

č.p. 664, E1 příz.

500

335

vyhovuje

č.p. 664, E2 příz.

500

335

vyhovuje

č.p. 663, E3 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 663, E4 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 662, E5 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 662, E6 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 662, E7 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 661, E8 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 661, E9 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 660, E10 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 660, E11 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 659, E12 příz.

360

425

vyhovuje

č.p. 659, E13 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 659, E14 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 658, E15 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 658, E16 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 657, E17 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 657, E18 příz.

520

330

vyhovuje

č.p. 656, E19 1.patro

410

330

vyhovuje

č.p. 656, E20 1.patro

520

330

vyhovuje

č.p. 656, E21 1.patro

475

330

vyhovuje

Bytové domy Kladenská č.p. 417, 409 – 412, 41, 562, 94, 76

Doba oslunění místností není posuzována, protože místnosti jsou orientovány na sever, a tudíž
nejsou ve stávajícím i navrhovaném stavu z této strany vůbec osluněny.
•

Bytové domy Liberijská č.p. 567, 593

Jedná se o body v obytných místnostech L1, L2 v přízemí (nejnižší obytné podlaží). U
jednotlivých bytů byly vybrány k posouzení místnosti, které již byly řešeny z hlediska úrovně denního
osvětlení. Ostatní místnosti na této straně fasády budou mít podobné oslunění jako místnosti již
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posuzované. Posuzované body místností jsou orientovány na jihovýchod. Poloha bodů je zřejmá
z výkresových příloh v doložené studii.
Posuzované body obytných místností se nachází ve středu okenních otvorů ve výšce 0,3 m nad
parapetem okna nebo 1,2 m nad podlahou místností L1 a L2.
Místnosti byly posouzeny pouze v navrhovaném stavu, protože jsou vzhledem k jihovýchodní
orientaci osluněny několikanásobně déle než požaduje norma. Přehled vypočtených hodnot doby
oslunění je uveden v následujícím textu.
Dům, místnost

1. 3. (min.)

21. 6. (min.)

hodnocení

č.p. 567, L1 příz.

290

405

vyhovuje

č.p. 567, L2 příz.

290

425

vyhovuje

Shrnutí
Z hlediska úrovně denního osvětlení bude mít navrhovaný objekt „Office&Shopping Centrum
Bořislavka“ na okolní stávající místnosti v obytných domech poměrně velký vliv. Požadavky na
úroveň denního osvětlení však budou splněny. Posuzované místnosti v Evropské, Kladenské a
Liberijské ulici vyhovují ČSN 73 0580 – 2, změna 2 Denní osvětlení obytných budov.
Z hlediska doby oslunění nebude mít navrhovaný objekt „Office&Shopping Centrum
Bořislavka“ na okolní stávající místnosti v obytných domech velký vliv. Posuzované místnosti
v Evropské ulici jsou orientované směrem na jih a budou dostatečně osluněny i po realizaci záměru.
Místnosti v Kladenské ulici jsou orientovány na sever a navrhovaný objekt dobu oslunění těchto
místností neovlivní. Místnosti v Liberijské ulici jsou orientovány na jihovýchod a doba oslunění bude
vyhovující i po realizaci navrhovaného objektu. Rodinné domy (Evropská ulice) a byty (Liberijská
ulice) jako celek budou v případě realizace navrhovaného objektu, za předpokladu dodržení vstupních
údajů, odstupových vzdáleností a maximálních výšek navrhovaných budov (tak, jak je uvedeno ve
výkresových přílohách) osluněny dostatečně. Rodinné domy či byty vyhovují ČSN 73 4301 a § 24
Vyhl. č. 137/1998 Sb. Byty v Kladenské ulici nejsou záměrem z hlediska oslunění vůbec ovlivněny.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stavba záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka bude realizována v intravilánu obce, tj.
v území dotčeném antropogenní činností. Nelze tedy hovořit o vlivu projektované stavby na přirozený
vodní režim, ale o vlivu záměru na stávající vodní režim.
V okolí stavby není podzemní voda využívána k zásobování obyvatel pitnou vodou (v okolí se
nachází domy bez individuálního zásobování), nelze tedy v průběhu stavebních prací očekávat
významnější konflikt zájmů z hlediska využívání podzemních vod.
Lze předpokládat, že stavební jámu bude ovlivňovat hladina spodní vody. V dalších fázích
projektové dokumentace je třeba řešit systém čerpáním vody pro snížení hladiny podzemní vody ve
vhodné výšce, příp. ochranu základové spáry.
Ze statického hlediska je možno provést zajištění stavební jámy téměř všemi běžnými
technologiemi.
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Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot,
olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit
sanační čerpání a kontaminovanou vodu příslušným způsobem sanovat.
Ve fázi výstavby se předpokládá odtok odpadních vod ze zařízení staveniště a vody ze stavební
jámy do městské kanalizace.
Odvod dešťových a splaškových odpadních vod ve fázi provozu záměru bude realizován do
jednotné městské kanalizační sítě. Produkce splašků ve fázi provozu vyplývá z průměrné denní
spotřeby vody a bude činit cca 41 703 m3/rok. Maximální množství dešťových odpadních vod
z objektů odvedené do veřejné kanalizace bude činit cca 310 l/s.
Jakost odpadních dešťových a splaškových vod ze záměru Office&Shopping Centrum
Bořislavka odpovídá obdobným splaškovým vodám v pražské aglomeraci.
Na základě údajů uvedených v jednotlivých kapitolách oznámení je možné závěrem
konstatovat následující:
•

kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod bude nevýznamné (resp.
nulové),

•

ke kvalitativnímu ovlivnění podzemních vod může dojít ve fázi výstavby v případě
havarijních úniků pohonných hmot, olejů a mazadel z dopravních či stavebních
mechanizmů,

•

je nutno počítat s možným přítokem vody do stavební jámy, v dalších fázích
projektové dokumentace je třeba řešit intenzitu přítoku vody do stavební jámy a
následnou likvidaci těchto vod,

•

v dalších fázích projektových příprav doporučujeme věnovat pozornost chemickému
složení podzemní vody a zejména obsahům jejích agresivních složek.

Z hlediska problematiky vod nebude mít stavba nepříznivé dopady na životní prostředí
v daném území.

5. Vlivy na půdu
Stavbou nebude dotčen ZPF ani PUPFL. Realizace záměru si vyžádá zábor ploch v rozsahu
uvedeném v kapitole B. II. 1 Půda.
Stavba nebude realizována na zemědělské půdě, lze tedy spíše hovořit o vlivu zemních prací
na výkopovou zeminu. Výkopy pro stavební jámy záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka
budou tvořit celkem cca 169 700 m3. Na staveništi bude následně realizována mezideponie půdy, kdy
cca 2 % výkopové zeminy budou použity zpět do stavby pro použití k závěrečným terénním úpravám.
Při zahájení zemních prací bude třeba provést rozbor zemin a stanovit, zda nejsou již
kontaminovány (stará zátěž). V případě zjištění kontaminace snímaných zemin bude nutno se
skrývanými zeminami nakládat jako s nebezpečným odpadem.
Ke kontaminaci zemin může dojít ve fázi výstavby záměru v případě úniku pohonných hmot a
mazacích látek ze stavebních strojů a dopravních prostředků. Toto nebezpečí však lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré
mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci
s těmito látkami.
Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá.
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6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání
sesuvných pohybů.
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno
úniky ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanizmů. V tomto případě bude nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.

7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na flóru
Na základě provedeného botanického průzkumu na podzim roku 2006 byla prokázána
přítomnost běžné vegetace (převážně ruderálního charakteru) bez větší floristické hodnoty. Při
terénním průzkumu nebyly nalezeny druhy chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.
Na základě vydaného povolení ke kácení byly v roce 2003 z pozemku odstraněny dřeviny a
keře. V rámci běžné údržby pozemku je prováděno odstraňování náletové vegetace.
Navrhované sadovnické úpravy mají především dotvořit okolí navrhované budovy
Office&Shopping Centrum Bořislavka. Návrh respektuje a navazuje na řešení zeleně v okolí a vytváří
příjemné prostředí a funkční zeleň. Podél hlavní třídy Evropské je navrženo stromořadí 16 stromů
rozdělených do dvou úseků. První skupina stromů uzavírá nástupní plochu u hlavnímu vstupu do
objektu a tvoří přirozenou bariéru mezi piazzou a rušnou městskou komunikací. Druhá skupina stromu
podél Evropské ulice se nachází na ostrůvku vzniklým mezi Evropskou a nově navrženou obslužnou
komunikací. Stromy budou vysázeny minimálně 0,5 m od okraje zpevněných ploch v 6 m
rozestupech. Budou vysazovány do prostoru pro strom o velikosti min. 4 m2. V něm bude vyměněna
zemina do hloubky min. 1m za vhodný substrát. U stromů bude použita ochranná konstrukce proti
poškození kmene. Další plochy zeleně v okolí nově navrženého objektu jsou zatravněné ze solitérní
výsadbou jednotlivých stromů. U některých ploch podél Liberijské ulice se jedná o extenzivní plochy
zeleně na konstrukci.
Střecha objektu má víc úrovní, proto na plochách střech pohledově exponovaných z vyšších
podlaží je navržena extenzivní zeleň. Z vetší části tak střechu tvoří zelená plocha.
Při výběru druhů bude respektován daný prostor a podmínky pro růst rostlin. Budou použity
především spíše suchomilné trvalky, okrasné trávy a nízké keře, které jsou schopny růst na
exponovaných plochách střech. V návrhu se také počítá s automatickou závlahou pro výsadbu na jak
na konstrukci tak i na terénu.
Plocha zeleně na rostlém terénu bude činit 895 m2, započitatelná zeleň na konstrukci 698 m2
(tj. 20 % z plochy 3 490 m2 – zeleň na konstrukci o mocnosti 0,3 m).
(Pozn.: Pro danou funkční plochu SVO byla odsouhlasena a nabyla účinnosti změna územního
plánu hl.m. Prahy č. U 0009/2000, kterou se ruší míra využití území. V daném území tedy není
požadováno splnění konkrétního koeficientu zeleně.)
Vlivy na faunu
Z faunistického hlediska není lokalita ničím výjimečná. Zjištěné druhy živočichů odpovídají
typickému složení městské fauny. Druhy chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zde zjištěny nebyly.
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Realizace objektu bude mít nevýznamný vliv na populaci živočichů v zájmovém území. Pro
dotčené živočichy je v okolí dostatek stanovišť pro jejich přesídlení. Jedná o živočichy v městském
prostředí běžné a proto nepokládáme vliv na faunu za významný.
Vlivy na ekosystémy
V podstatě každý zásah do stávající zeleně v území má určitý dopad do ekosystému daného
území. Realizací záměru dojde k likvidaci stávající bylinné ruderální vegetace. Po dočasnou dobu tak
dojde např. k redukci populací přítomných druhů hmyzu apod.
Uvedené negativní vlivy na ekosystémy budou kompenzovány realizovanými výsadbami
v rámci sadových úprav. Nově vysazená vegetace bude vybrána tak, aby splňovala nároky zatíženého
městského prostředí a mohla tak splnit své přirozené funkce.
Je nutné připomenout, že zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené ani přírodě
blízké. Z tohoto důvodu nepovažujeme vliv záměru na ekosystémy za významný.

8. Vlivy na krajinu (charakter městské části)
Záměr je nutno posuzovat nejen z hlediska vlivu na charakter samotné městské části Prahy 6,
ale i z hlediska možného vlivu na pražské panorama.
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka na krajinný
ráz a estetické charakteristiky území je podstatné hodnotit záměr dle určujících objektivních faktorů
krajinného rázu území. Při hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz byly vzaty v úvahu následující
hlediska:
•

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz

Snahou při architektonickém a dispozičním návrhu Office&Shopping Centrum Bořislavka
bylo vytvořit moderní objekt, jehož začlenění v rámci stávající zástavby bude citlivé. Důležitým
faktorem v celkové kompozici záměru byl i vztah k záměru k panoramatu města a historické hodnotě
Prahy.
Vlivy navrženého administrativně-komerčního centra na estetické kvality území je možno
pokládat za příznivé. Současná hodnota krajinného rázu nebude nijak snížena a záměr bude nenásilně
začleněn do stávající zástavby.
Výrazné změny lokální morfologie terénu se nepředpokládají. Administrativně-komerční
centrum bude kopírovat mírně se svažující terén, který klesá od severu k jihovýchodu. Centrum
sestávající se ze dvou nadzemních hmot objektu o 5 podlažích bude dosahovat nejvyšší výšky na rohu
ulice Evropské a Liberijské (23,5 m nad terénem). Tvarování objektu, které bude kopírovat stávající
terén a tudíž bude výškově klesat směrem k jihovýchodu, se pozitivně odrazí ve vztahu k protilehlým
objektům v Kladenské ulici, které budou mít přibližně stejnou výšku jako samotné centrum. Záměr
nebude vyčnívat nad okolní zástavbou ani v ulici Liberijská. Zástavba bude opět ve stejné výškové
rovině.
Převyšování okolní zástavby je patrné pouze vůči domům naproti přes ulici Evropská. Zde
bude výškový rozdíl 10 m. Přesto lze konstatovat, že tvarování objektu s klesající výškovou tendencí
bude mít pozitivní vliv na prosvětlení území.
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Vznik nové charakteristiky území

Výstavba záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka na místě dlouhodobě nevyužívaného
území ležícího ladem vtiskne území z lokálního pohledu nový charakter.
Cílem záměru je vytvoření příjemného prostředí s nabídkou nákupních možností a řady služeb
včetně nabídky administrativních prostor.
•

Narušení stávajícího poměru krajinných složek

Dotčenou část města lze charakterizovat jako intenzivně urbanizované území. Výstavbou
administrativně-obchodního centra nedojde k narušení poměru krajinných složek.
•

Narušení vizuálních vjemů

Snahou při architektonickém ztvárnění záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka bylo
citlivé řešení vůči dotčenému území, především z hlediska hmotového ztvárnění.
Nově realizované záměr budou vytvářet nový prvek v blízkých pohledech.
•

Dálkové pohledy
Situování záměru umožní řadu výhledů směrem na Hradčany.

Vzhledem k hmotovému ztvárnění záměru i výškovému začlenění v rámci stávající zástavby
lze konstatovat, že v souvislosti s realizací záměru nebude narušena silueta dané části hl. m. Prahy.
Negativní vliv na panorama města se nepředpokládá.
Závěrem lze konstatovat, že administrativní objekty záměru Office&Shopping Centrum
Bořislavka svým citlivým architektonickým řešením přispějí k dotvoření dané části města a v celkové
siluetě města nebudou působit nikterak rušivě.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek v souvislosti s realizací záměru dotčen nebude. Realizace záměru si
nevyžádá demolice objektů ani přeložky inženýrských sítí.
Zájmové území leží v území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. V průběhu zemních prací bude
realizován odbornou archeologickou firmou archeologický dohled. V případě zjištění archeologických
nálezů bude uskutečněn případný záchranný archeologický výzkum.

10. Vlivy na zvláště chráněná území, ÚSES, VKP, přírodní
parky a NATURA 2000
Záměrem nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území, přírodní parky ani jejich ochranná
pásma. Závěrem lze tedy konstatovat, že k jejich ovlivnění nedojde.
Na území plánovaného záměru se nenalézá žádný z prvků územního systému ekologické
stability ani významný krajinný prvek. K ovlivnění ÚSES ani VKP nedojde.
Na základě stanoviska č. j. S-MHMP-363145/2006/4/OOP/Vl/P Magistrátu Hl. m. Prahy ze
dne 16. 10. 2006 lze vyloučit významný vliv předloženého záměru na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vliv záměru z hlediska velikosti ovlivněného území je lokální. Přímo dotčena bude stávající
nezpevněná plocha s bylinnou ruderální vegetací a náletovými dřevinami a keři. Na pozemku
dotčeném stavbou se nenacházejí žádné objekty vyžadující odstranění.
Realizace záměru bude znamenat zanedbatelné zvýšení znečištění ovzduší, které nebude
překračovat maximální přípustné znečištění.
Příspěvky obslužné dopravy záměru Bořislavka na celkovou akustickou situaci u stávající
zástavby jsou maximálně do 2,6 dB pro rok 2009 a do 2,8 dB pro rok 2010. Tento příspěvek je však
nutné brát jako relativní, který vzniká především v místech, kde je akustická situace významně
ovlivněna např. kvalitou stávajícího povrchu komunikace (ul. Liberijská – hrubá dlažba).
Výstavba Office&Shopping Centrum Bořislavka bude pro řadu dotčených objektů znamenat
v konečném důsledku významné snížení hlukové zátěže způsobené dopravou vlivem stínícího účinku
záměru vůči stávajícím zdrojům hluku. Dominantním zdrojem hluku v zájmovém území zůstane i
nadále ostatní automobilová a tramvajová doprava.
Posuzovaný záměr je vhodně výškově začleněn do okolní zástavby a současně splňuje i
požadované odstupové vzdálenosti. Ke snížení úrovně denního osvětlení a proslunění u stávající
zástavby vlivem realizace záměru pod limitní úroveň nedojde.
Hodnocené vlivy záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka na životní prostředí
mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. Realizací záměru
nedojde k zásadní změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Předkládaný záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.

- E K O L A group, spol. s r.o. -

126

Office&Shopping Centrum Bořislavka

4.

Opatření

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

k prevenci,

vyloučení,

snížení,

popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobný plán
organizace výstavby (POV), a to především s ohledem na minimalizaci vlivu staveništní
dopravy a strojního nasazení na chráněnou obytnou zástavbu.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být bráno jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na
celkovou délku trvání výstavby.

•

Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody.

•

Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze
stavby a pohyb vozidel a stavební techniky, a aby byl prováděn v maximální míře pouze na
staveništi.

•

Před uvedením záměru do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení
manipulační, požární a havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení (např. dieselagregát).
Vypracovat jako součást tohoto řádu systém informování o vzniklé havárii (policie, hasiči,
záchranná služba, Městský obvod Praha 6 a Magistrát hl. m. Prahy Odbor ochrany prostředí).

•

Stavební jámu může ovlivňovat hladina spodní vody. V dalších fázích projektové
dokumentace navrhnout systém čerpáním vody pro snížení hladiny podzemní vody ve vhodné
výšce, příp. ochranu základové spáry.

•

Provést kontrolní odběry vzorků podzemní vody z hlediska agresivity.

•

Vzhledem k pravděpodobnému překračování limitních hladin při výstavbě a z důvodu
maximálního zkrácení zatížení okolí stavby nadměrným hlukem připravit přesné časové
harmonogramy a podklady pro vydání časově omezeného povolení dle § 31 zákona
č.258/2000 Sb. v platném znění.

•

V ulici Liberijská je akustická situace výrazně ovlivněna kvalitou povrchu komunikace.
Doporučujeme tedy ve spolupráci se správcem komunikace zvážit možnost výměny krytu
vozovky (záměnu hrubé dlažby za kryt z asfaltového koberce), případně doplnit
protihlukovými clonami.

•

V ulici Kladenská zvážit možnost snížení rychlosti dopravy z 50 km/hod na 30 km/hod.

•

Fasádu objektu Office&Shopping Centrum Bořislavka realizovat z materiálů, které mají vyšší
pohltivost.

•

V dalším stupni projektové dokumentace je třeba akustické výpočty optimalizovat a upřesnit.
Po upřesnění umístění a typu stacionárních zdrojů hluku bude nutné provést doplňující a
zpřesňující výpočty.

•

Na fasádě objektu Office&Shopping Centrum Bořislavka splnit požadavky na zvukovou
izolaci obvodových plášťů budov R´W (vážená stavební neprůzvučnost, dle ČSN 73 0532).
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Vzhledem k vypočteným hodnotám je nutno počítat s minimální hodnotou vzduchové
neprůzvučnosti obvodového pláště R´W = 40 dB, a to především ve směru k ulici Evropská.
•

V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat množství, druhy vznikajících
odpadů a prostory pro jejich shromažďování.

•

Zpracovatel oznámení doporučuje předem seznámit obyvatele dotčených obytných objektů
s harmonogramem výstavby.

Fáze výstavby
•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií).

•

Konkrétní řešení zařízení staveniště bude nutno řešit s dodavatelem stavby na základě plánu
organizace výstavby a po konzultaci s příslušnou městskou částí.

•

Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody.

•

Ve spolupráci s městskou částí Praha 6 bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.

•

Musí být zajištěno dopravní značení v prostoru výjezdů ze staveniště.

•

Obslužnou staveništní dopravu v maximální možné míře realizovat na komunikacích směrem
ven z centra.

•

V době výstavby je nutné z důvodu snížení prašnosti zajistit pravidelné skrápění staveniště,
provádět důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby, zamezit úniku přepravovaného
materiálu jeho zakrytím na vozidlech, zajistit udržování pořádku na staveništi a jeho oplocení.

•

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací (zemina, bet. směs). U výjezdu ze staveniště situovat zpevněnou plochu
pro mechanické očištění vozidel.

•

Dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení
komunikací do původního stavu.

•

Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z
hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly.

•

Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek
z dopravních prostředků.

•

Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

•

V prostoru stavby nebudou skladovány pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi
zde nutno omezit na minimum.

•

Při výkopových pracích provést rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní
materiál, nebo zda s nimi má být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. V případě
kontaminace půdy či horninového podloží je třeba znečištěnou zeminu odtěžit a příslušným
způsobem sanovat.
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•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

V případě potřeby realizovat systém čerpáním vody pro snížení hladiny podzemní vody ve
vhodné výšce.

•

Kolem stavebního pozemku realizovat plný plot. Minimální výška PHC (plotu) bude
specifikována na základě upřesňujících akustických výpočtů hluku ze stavební činnosti v další
fázi projektové dokumentace.

•

Liniové zdroje ve fázi výstavby - V noční době od 22 do 6 hod doporučujeme omezit pracovní
činnost na minimum, tzn. mohou probíhat přípravné práce.

•

Doporučená hodinová intenzita nákladní dopravy v jednotlivých fází výstavby pro dobu od 7
do 21 hod je 8 NA/hod. Doporučená hodinová intenzita nákladní dopravy v jednotlivých fází
dopravy pro dobu od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod je 2 NA/hod.

•

Pokud by bylo potřebné zvýšit intenzitu nákladní dopravy ve fázi zemních prací, je nutné
směrovat příjezd nákladních aut ulicí Liberijskou - Kladenskou a odjezd nákladní dopravy ul.
Kladenskou směrem Nám. Bořislavka ke křižovatce U Dejvického Rybníčku - Evropská - Na
Pískách. Při tomto harmonogramu příjezdů a odjezdů nákladní dopravy lze mít maximální
hodinovou intenzitu 15 NA/hod v denní době od 7 do 21 hodin, v době od 6 do 7 a od 21 do
22 hod intenzitu 8 NA/hod, v noční době od 22 do 6 hod pouze přípravné nehlučné práce bez
použití stavební techniky.

•

V případě nutnosti vyšších intenzit dopravy bude nutné požádat orgán ochrany veřejného
zdraví o vydání časově omezeného povolení ve smyslu § 31 zákona č. 258/2000 Sb. v platném
znění.

•

Stacionární zdroje ve fázi výstavby - V době od 21 do 7 hod stavební činnost omezit na
minimum, provádět práce bez použití hlučných stavebních strojů – např. přípravné práce, resp.
nehlučnou stavení činnost.

•

V denní době 7 - 21 hod můžou současně pracovat 3 jeřáby o maximální hladině akustického
tlaku A 60 dB v 10 m od zdroje a zároveň 5 strojů o maximální hladině akustického tlaku A
80 dB v 10 m od zdroje (např. 4 bagry a 1 vrtná souprava).

•

Při práci na hranici stavebního pozemku u přilehlých komunikací může pracovat maximálně
jeden stroj s hladinou akustického tlaku A 80 dB v 10 m.

•

Kompresory, okružné pily a další hlučné stroje umístit do uzavřeného prostoru na staveništi.

•

Při stavebních pracích je nutno preferovat mechanismy s minimální hlučností tak, aby jejich
činnost při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů
LAeqs = 65 dB.

•

Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit požadavky na
maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě nezpůsobí zhoršení
akustické situace a překročení hygienických limitů ve vnitřním prostředí. Nejvýše přípustné
hodnoty hlučnosti použitých typových skupin stavebních mechanismů a akustické vlastnosti
konkrétních mechanismů, které je možno použít, jsou uvedeny v tabulce tab.22 tohoto
oznámení.
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•

Seznámit obyvatele z nejblíže situovaných domů s délkou a charakterem jednotlivých fází
výstavby. Vhodné by bylo ustanovení kontaktní osoby, na kterou by se postižení občané mohli
obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi.

•

Během výstavby je třeba dodržovat dohodnuté dostatečně dlouhé přestávky během hlučných
operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních obytných prostor.

•

V případě realizace výstavby je nutné organizačně zajistit provádění hlučných prací v době,
kdy je pravděpodobné zasažení minimálního počtu obyvatel nadměrným hlukem, tzn.
v pracovní dny mezi 8 a 14 hodinou.

•

Ve fázi zemních prací bude odbornou archeologickou firmou realizován archeologický
dohled.

•

V období výstavby administrativních objektů záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka
je třeba minimalizovat vznik odpadů.

•

Musí být zpracován podrobný plán nakládání s odpady. Jde zejména o upřesnění množství a
druhu odpadu vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru pro shromažďování odpadů.
Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých
(hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.

•

Bude nutno účinně chránit dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště před možným
poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění atd.).

•

V případě, že bude nutné vést výkopy (např. pro sítě) mezi stromy, bude třeba dodržet
ochranná opatření podle ČSN 83 9061.

•

Je třeba zajistit ozelenění areálu kvalitními, vzrostlými stromy.

Fáze provozu
•

Provést kontrolu, zda stacionární zdroje hluku záměru nepřekračují hygienické limity pro
denní a noční dobu (50/40 dB).

•

Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek
z dopravních prostředků.

•

Místnost, kde bude umístěn dieselagregát, musí být vybavena vhodnými sanačními prostředky
a musí být zamezeno případnému úniku ropných látek do kanalizace.

•

Veškeré dešťové a splaškové vody odcházející z areálu musí splňovat podmínky předepsané
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a schválený kanalizační řád.

•

V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů.

•

Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s
nimi dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg
nebezpečného nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů
příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2.

•

Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých
(hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při specifikaci vlivů
Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není
možné přesně kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí. Detailní vyhodnocení vlivů
výstavby bude možné až po upřesnění materiálových toků, plánu organizace výstavby a také na
základě dispozic dodavatele stavby (strojové a materiálové vybavení).
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě
stávajících předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.
Doprava (resp. hluk a ovzduší)
Použité intenzity dopravy na posuzovaných komunikací byly zpracovány ÚDI v rámci úkolu
č. 06-130-H33. Údaje o intenzitách dopravy na dotčených komunikacích, kde neprovádí ÚDI
pravidelné sčítání byly dopočteny na základě aktuálního dopravního sčítání v daném území. (viz.
samostatná příloha č. 1 tohoto oznámení)
Výhledové intenzity dopravy na komunikační síti jsou odborným odhadem Ústavu dopravního
inženýrství hl. m. Prahy. Intenzity automobilové dopravy pro současný stav (rok 2006) byly zjištěny
sérií dopravních průzkumů v dotčeném území a doplněny o hodnoty z databáze sledované sítě ÚDI
Praha.
Neurčitost plyne ze stanovení koeficientů pro výpočet intenzit a přerozdělení dopravy.
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i vzdálený výhled předpokládaného
provozu na komunikační síti (v roce 2009 a 2010), kdy je obecně odhadována technologická úroveň
vozového parku a jeho emisní parametry na základě znalostí současných technologií a trendů obměny
vozového parku v České republice.
Předložené výsledky dále odpovídají stupni rozpracovanosti projektu a podrobnosti dalších
poskytnutých vstupních údajů.
Geologie, hydrogeologie
Pro plánovanou stavbu záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka nebyl uskutečněn
aktuální účelový geologický a hydrogeologický průzkum. Hodnocení vychází z v minulosti
realizovaných průzkumů v dotčeném území. Pro tento stupeň projektových příprav jsou tyto podklady
postačující.
Fauna, flóra
Provedené průzkumy v průběhu podzimu roku 2006 dle názoru zpracovatele oznámení
poskytují dostatečný přehled o fauně a flóře daného území. Průzkumy potvrzují, že se v daném území
nevyskytují cenné druhy rostlin a živočichů, které by vyžadovaly speciální pozornost či ochranu.
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Hodnocení rizik
Při interpretaci závěrů, tj. charakteristiky kvalitativních i kvantitativních rizik existují
nejistoty, které byly použity v konkrétním systému odhadu zdravotních rizik. Tyto nejistoty vyplývají
z:
•

vstupních dat, tj. dat o složení dopravního proudu včetně intenzit na jednotlivých
komunikacích,

•

použití modelů výpočtu emisí a výpočtu rozptylu znečišťujících látek v atmosféře,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních
studií publikovaných WHO a EC.
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ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Vlastní posuzovaný záměr Office&Shopping Centrum Bořislavka je z hlediska umístění,
funkčního využití i architektonického a technického řešení posuzován v jediné variantě.
V rámci oznámení jsou řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které nejsou
v pravém slova smyslu variantami. Tyto stavy však poskytují podrobný přehled o celkovém stavu
životního prostředí v jednotlivých letech a o samotném příspěvku záměru k těmto předpokládaným
stavům.
Základem pro posouzení jednotlivých stavů jsou intenzity dopravy v širším zájmovém území,
které zahrnují stávající i plánované aktivity v území.
Posouzení hlukové zátěže a znečištění ovzduší bylo zpracováno pro následující stavy:
1) Počáteční situace v roce 2006
2) Fáze výstavby záměru
3) Výhledová situace - hodnocené stavy
Varianta 1

Stav v roce 2009 – Kompletní náplň území – stav po uvedení záměru do
provozu

Varianta 1a

Stav v roce 2009 – Samotný příspěvek celého záměru Office&Shopping
Centrum Bořislavka

Varianta 2

Stav v roce 2010 – Kompletní náplň území – stav komunikační sítě dle
ÚPn– stav s provozem záměru

Varianta 2a

Stav v roce 2010 – Samotný příspěvek celého záměru Office&Shopping
Centrum Bořislavka

Výše uvedené variantní zpracování umožní vytvořit si podrobnou představu o příspěvcích
záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území. Konkrétní vyhodnocení vlivů
jednotlivých stavů na životní prostředí je předmětem předchozích kapitol. Ve stručnosti lze
konstatovat následující:
Realizace záměru nebude představovat významné zhoršení životního prostředí. U
jednotlivých složek životního prostředí nedojde v důsledku výstavby a provozu záměru
Office&Shopping Centrum Bořislavka při dodržení navržených opatření k výrazným
negativním změnám ani k překročení únosné míry zatížení. V některých částech okolí záměru
lze očekávat i výrazné zlepšení stavu akustického zatížení oproti stávajícímu stavu, resp. stavu
bez záměru.
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ČÁST F - ZÁVĚR
Předkládané oznámení záměru „O f f i c e & S h o p p i n g C e n t r u m B o ř i s l a v k a “ bylo
zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oznámení se
zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu administrativně-obchodního centra na Bořislavce na
životní prostředí a hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Pro uvedený záměr byla zpracována řada odborných studií k těm složkám ŽP (hluk, ovzduší,
osvětlení a oslunění, provětrání území), které by mohly mít vliv z hlediska negativních dopadů záměru
na okolí.
Ze zpracování oznámení vlivu na životní prostředí záměru Office&Shopping Centrum
Bořislavka vyplynuly tyto závěry:
•

Cílem investora je realizovat objekt na dosud nevyužívaných pozemcích ohraničených ulicemi
Evropská, Kladenská a Liberijská v Praze 6.

•

Hlavním záměrem celého projektu Office&Shopping Centrum Bořislavka je vytvoření
příjemného prostředí, ve kterém bude sjednocena funkce administrativy, maloobchodu v kryté
pasáži, supermarketu a dále restaurace, kavárny a služby pro návštěvníky centra. Objekt je
citlivě včleněn do dosud nevyužívaného území a tvarově reaguje na klesání pozemku. Tato
skutečnost umožňuje lepší prosvětlení okolí a zároveň umožňuje širší paletu výhledů směrem
na Hradčany. Tvarování objektu se také pozitivně odrazí ve vztahu k protilehlým bytovým
domům v Kladenské ulici, kde jsou vytvořeny vzájemné průhledy do vnitrobloku a vytvořeno
akustické stínění vlivem záměru.

•

Využití stávajícího nevyužívaného prostoru bude přínosem městu a občanům.

•

Dopravní obsluha a vjezd do podzemních garáží administrativně – obchodního centra je
umožněno 2 vjezdy z ulic Liberijská a Kladenská. Parkovací stání jsou řešena v objektu v
rámci třech podzemních podlaží. Pěší vstupy do administrativně-obchodních objektů jsou
z Kladenské a Evropské ulice. V rámci projektu je navržen i přímý výstup z plánované metra
stanice Červený Vrch přímo do objektu.

•

Záměr je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy. V platném územním plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy je pozemkům, na kterých je záměr „Office&Shopping Centrum
Bořislavka“ navržen, vymezena funkce SVO – území smíšené obchodu a služeb.

•

V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL). Dotčené
pozemky jsou zařazeny jako ostatní plocha.

• Stavební jámu může ovlivňovat hladina spodní vody. V další fázi projektových příprav je
třeba řešit systém čerpáním vody pro snížení hladiny podzemní vody ve vhodné výšce,
případně ochranu základové spáry.
• Odvod dešťových a splaškových odpadních vod do jednotné městské kanalizace ústící do toku
Vltavy s ohledem na velikost průtoků na Vltavě nenaruší bilanci povrchových vod v jejím
povodí.
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• Jakost odpadních dešťových a splaškových vod produkovaných záměrem odpovídá obdobným
splaškovým vodám v pražské aglomeraci.
• Ochuzení tvorby podzemních vod v důsledku odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch a
zastavěných ploch zájmového území stavby do kanalizační sítě je z bilančního hlediska zcela
zanedbatelné.
• Z hlediska problematiky vod lze konstatovat, že stavba nebude mít nepříznivé dopady na
životní prostředí v daném území.
• Na základě znaleckého posudku „Vliv stavby záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka
na provětrání území“ lze konstatovat, že se hodnocené území z hlediska provětrání území
v současné době pohybuje na hranici mezi minimálním a optimálním vlivem okolní zástavby.
• Z provedených analýz a s přihlédnutím k optimálním hodnotám parametru hustoty zástavby
H/W vyplývá, že po dokončení stavebního záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka
nedojde ke zhoršení provětrání posuzovaného území.
• Na základě daného harmonogramu výstavby záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka je
možné předpokládat, že z hlediska vlivů na ovzduší představuje nejhorší situaci z hlediska
manipulace s prašnými materiály a vyvolaných přepravních nároků etapa zemních prací.
Vypočtené příspěvky koncentrací PM10 k 24 hodinovému aritmetickému průměru se budou
pohybovat u nejbližších objektů obytné zástavby v hodnotách, které jsou i vzhledem
k dočasnosti etapy zemních prací akceptovatelné.
•

Na základě provedených výpočtů v rámci rozptylové studie (samostatná příloha č. 4
oznámení) lze konstatovat, že realizace záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka je ve
vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná a nebude výrazněji ovlivňovat imisní pozadí
v bezprostředním okolí, protože jednotlivé hodnocené příspěvky vyvolané pouze samotným
řešeným záměrem (stav 1a – příspěvek záměru Bořislavka v roce 2009; stav 2a – příspěvek
celého záměru Bořislavka v roce 2010) lze označit za malé a málo významné.

•

Na základě výsledků akustické studie hodnotící hluk ze stavební činnosti lze konstatovat, že
kromě fáze zemních prací budou s největší pravděpodobností hladiny akustického tlaku A
z obslužné staveništní dopravy splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor
staveb.

•

Při zemních pracích lze předpokládat překračování hygienického limitu v chráněném
venkovním prostoru obytných staveb v blízkosti staveniště. Jako nejefektivnější z hlediska
ochrany chráněných objektů před hlukem se jeví protihlukové opatření - příjezd na staveniště
ulicí Liberijskou a odjezd směrem křižovatka U Dejvického Rybníčku x Evropská x Na
Pískách. Tím lze i ve fázi zemních prací zajistit hodinovou intenzitu 15 TNA/hod
(jednosměrný provoz).

• Dominantní vliv na akustickou situaci území má v současné době i ve všech výhledových
stavech ostatní automobilová a tramvajová doprava na komunikacích v zájmovém území.
•

V počáteční akustické situaci jsou hygienické limity LAeq = 70 dB pro denní a LAeq = 60 dB pro
noční dobu (při uvažování korekce pro starou hlukovou zátěž) přesaženy ve výpočtových
bodech č. 1, 4 - 11 a 27 - 29 nebo se pohybují v pásmu nejistoty výsledků výpočtu ±2,0 dB.

•

Příspěvek zdrojové/cílové dopravy záměru k celkové akustické situaci se ve většině
výpočtových bodů pohybuje v pásmu nejistoty ±2 dB. Pouze ve výpočtových bodech č. 2 a č.
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12 v ul. Liberijská je předpokládáno, že může dojít ke zhoršení akustické situace až o 2,8 dB
pro den i noc. Tento příspěvek je však nutné brát jako relativní vzhledem k tomu, že vzniká
právě v místech, kde je akustická situace významně ovlivněna především kvalitou stávajícího
povrchu komunikace, tj. hrubou dlažbou. V oznámení jsou uvedena protihluková opatření,
která by měla snížit předpokládanou hladinu akustického tlaku A na přípustné hodnoty.
•

Záměr „Office & shopping centrum Bořislavka“ akusticky odcloní ul. Kladenskou a Nám.
Bořislavka vůči ul. Evropské. V některých místech tím dojde ke zlepšení akustické situace až
o cca 6,0 dB.

•

Realizací předloženého záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka nedojde v porovnání se
stávajícím stavem po realizaci záměru k významnému snížení denního osvětlení a proslunění
u posuzovaných domů.

•

Navrhované administrativně-obchodní centrum Bořislavka výškově odpovídá okolní zástavbě
a současně splňuje i požadované odstupové vzdálenosti.

•

Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky ÚSES ani VKP dle zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění. Realizované sadové úpravy v okolí záměru přispějí ke zkvalitnění a rozšíření
stávajících ploch zeleně v daném území.

• Záměr nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
• Realizace objektu bude mít zprostředkovaně vliv na populace živočichů v zastavěném území.
Protože se však jedná o živočichy v městském prostředí běžné, nepokládáme tento vliv za
významný.
• Z hlediska likvidace bylinné vegetace půjde o vliv nevýznamný, neboť v území jsou přítomny
ruderální druhy rostlin a plevelná společenstva bez floristické hodnoty.
V rámci běžné údržby pozemku je prováděno odstraňování náletové vegetace. V souvislosti
s realizací záměru nebude třeba žádat o vydání povolení ke kácení.
• Přínosem navržené zeleně v rámci sadových úprav centra je skutečnost, že nebude investorem
realizována v uzavřeném areálu, ale stane se zajímavou součástí městské části volně
přístupnou pro obyvatele.
• Objekt záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka svým citlivým architektonickým
řešením přispějí k dotvoření dané části Prahy 6 – Dejvic a Vokovic. V celkové siluetě města
nebudou působit nikterak rušivě.
• Zájmové území leží v území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
• Stavba nepředstavuje významné riziko pro zdraví obyvatel.
• Budou-li respektovány podmínky navržené v tomto oznámení, lze případné zásahy do
životního prostředí akceptovat.

Výstavbu záměru „Office&Shopping Centrum Bořislavka“
lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci.
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ČÁST F – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
•

Umístění záměru v rámci širších územních vztahů

•

Obr. č. 1 – Perspektiva 1

•

Obr. č. 2 – Perspektiva 2

•

Obr. č. 3 – Perspektiva 3
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Na dnes nevyužívaných pozemcích, v prostoru ohraničeném ulicemi Evropská, Liberijská a
Kladenská v Praze 6 je plánována výstavba záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka.
Objekt centra má 5 nadzemních podlaží a 6 podzemních podlaží, přičemž největší výšku 23,5
m dosahuje na rohu ulic Evropská a Liberijská, kde se nachází i hlavní vstup do objektu.
Budova bude slučovat funkci administrativní s obchodními pasážemi, kavárnami a restaurací
pro návštěvníky centra. V rámci objektu bude provozován i supermaket a další služby zákazníky.
Součástí objektu budou podzemní parkingy umístěné v nejnižších 3 patrech objektu s celkem 787
parkovacími stáními.
Vlastní záměr je řešen v jedné variantě. Technické a technologické řešení stavby odpovídá
evropským standardům.
V rámci oznámení byly identifikovány možné významné vlivy na životní prostředí, které
souvisejí s realizací posuzovaného záměru. Jsou to především:
•

znečištění ovzduší,

•

vliv na provětrání území,

•

hluková zátěž,

•

vliv na osvětlení a oslunění.

Pro tyto faktory byly zpracovány samostatné studie, které jsou přílohou oznámení. Ostatní
vlivy byly hodnoceny v rámci textové části oznámení.

Doprava
Při zpracování oznámení byly jako základní vstupní informace použity údaje o intenzitách
dopravy související nejen s posuzovaným záměrem, ale i s ostatními stávajícími a připravovanými
aktivitami v širším zájmovém území.
Na základě údajů o intenzitách dopravy pro jednotlivé hodnocené varianty (stávající stav
v roce 2006; stav 1 ve výhledovém roce 2009 při uvažování plného provozu Office&Shopping Centra
Bořislavka; stav 2 v roce 2010 při uvažování plného provozu Office&Shopping Centra Bořislavka)
pak byla pomocí standardních matematických modelů predikována hluková zátěž a znečištění ovzduší,
ze kterých se následně odvozovaly zdravotní rizika.
Řešení problematiky dopravy (a z ní vyplývajícího hodnocení vlivů na životní prostředí) je v
předloženém oznámení založeno na hodnocení celkových intenzity dopravy v zájmovém území
v rámci hodnocených výhledových stavů. Samostatně je vyhodnocen i vlastní příspěvek záměru
Office&Shopping Centra Bořislavka k těmto celkovým intenzitám.

Půda
V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL). Dotčené
pozemky jsou zařazeny jako ostatní plocha.
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Objem zemních prací při realizaci stavebních jam bude tvořit cca 169 700 m3. Vytěžená
zemina bude z místa stavby rovnou odvážena a ukládána na zvolenou skládku. Finální výběr skládky
určí až dodavatel stavby.

Voda
Záměr Office&Shopping Centrum Bořislavka bude realizován v intravilánu, tj. v území
dotčeném antropogenní činností. Nelze tedy hovořit o vlivu projektovaných staveb na přirozený vodní
režim, ale o vlivu záměru na stávající vodní režim.
V okolí stavby není podzemní voda využívána k zásobování obyvatel pitnou vodou (v okolí se
nachází pouze zástavba bez individuálního zásobování), nelze tedy v průběhu stavebních prací
očekávat významnější konflikt zájmů z hlediska využívání podzemních vod.
Je možné, že bude v závislosti na hladině podzemní vody v daném území nutné navrhnout
drenážní systém s čerpáním vody ze stavební jámy pro snížení hladiny podzemní vody ve vhodné
výšce.
Odvod dešťových a splaškových odpadních vod ve fázi provozu záměru do jednotné městské
kanalizace ústící do toku Vltavy s ohledem na velikost průtoků na Vltavě nenaruší bilanci
povrchových vod v jejím povodí. Produkce splašků vyplývá z průměrné denní spotřeby vody a bude
činit 114 256 m3/den. Maximální množství dešťových odpadních vod ze záměru odvedených do
veřejné kanalizace bude činit 310,74 l/s.
Jakost odpadních dešťových a splaškových vod z administrativně-komerčního centra odpovídá
obdobným splaškovým vodám v pražské aglomeraci.
Odvod srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch záměru do kanalizační sítě zamezí
tvorbě podzemních vod v této ploše. Ochuzení tvorby podzemních vod je z bilančního hlediska zcela
zanedbatelné.
Z hlediska problematiky vod nebude mít stavba nepříznivé dopady na životní prostředí
v daném území.

Příroda
Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky ÚSES, zvláště chráněná území ani VKP dle
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 16. 10. 2006 (č.j. SMHMP-363145/2006/OOP/Vl/P) nebude mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti.
Vliv záměru na populace živočichů či na stávající bylinnou vegetaci nepokládáme za
významný. Odstranění náletové stromové a keřové vegetace je prováděno v rámci běžné údržby
pozemků. Pozemky jsou připraveny pro realizaci záměru.
Nově vysazovaná vegetace v rámci sadových úprav areálu bude vybrána tak, aby splňovala
nároky zatíženého městského prostředí a mohla tak plnit své přirozené funkce. Navržená zeleň bude
realizována v prostoru, který bude volně přístupný pro obyvatele městské části a vytvoří tak zajímavou
složku životního prostředí. Realizované sadové úpravy v okolí plánovaného objektu Bořislavky a
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plánované zelené střechy objektu naopak přispějí ke zkvalitnění a rozšíření stávajících ploch zeleně
v daném území.

Ovzduší
Výstavba
Z hlediska vyhodnocení vlivů na ovzduší představuje nejhorší situaci manipulace s prašnými
materiály a z hlediska přepravních nároků etapa zemních prací, pro kterou je provedeno vyhodnocení
příspěvků k imisní zátěži.
V etapě výstavby z hlediska plánovaných zemních prací se budou příspěvky k 24 hodinovému
aritmetickému průměru pohybovat u nejbližších objektů obytné zástavby do 7,13 µg.m-3, což jsou
vzhledem k dočasnosti etapy zemních prací akceptovatelné příspěvky. Ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru se budou příspěvky k imisní zátěži u nejbližších objektů obytné zástavby
pohybovat do 3,75 µg.m-3.
Z hlediska omezování prašnosti při prováděných stavebních činnostech bude nutné věnovat
zvýšenou pozornost organizaci výstavby především ve vztahu k omezování sekundární prašnosti.
Provoz
Výpočet příspěvků k imisní zátěži v rámci předkládané rozptylové studie (samostatná příloha
č. 4 oznámení záměru) byl řešen pro stávající stav v roce 2006, výhledový rok 2009 a 2010 pro
následující stavy a příspěvky: Varianta 1 – Stav v roce 2009 – Kompletní náplň území – stav po
uvedení záměru do provozu; Varianta 2 – Stav v roce 2010 – Kompletní náplň území – stav
komunikační sítě dle ÚPn – stav s provozem záměru; Varianta 1a – Stav v roce 2009 – Samotný
příspěvek záměru; Varianta 2a - Stav v roce 2010 – Samotný příspěvek celého záměru
Office&Shopping Centrum Bořislavka. V rámci řešených variant byly vyhodnocovány příspěvky
k imisní zátěži následujících škodlivin: NO2, CO, PM10 a benzen.
Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve
vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány ani
limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM se
v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace ročního aritmetického průměru v rozpětí 20 až 30
µg.m-3.
Počáteční situace: Z hlediska stávajícího stavu při použití emisních faktorů dle programu
MEFA pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí je ve vztahu
k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní zátěži do 29,06
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µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 19,04 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací
jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 103,89 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 45,25 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou zahrnuty ve stávajícím
imisním pozadí zájmového území, které je pochopitelně dle stanic AIM vyšší, protože zohledňuje i
další zdroje znečištění ovzduší, které nejsou zahrnuty v předkládané rozptylové studii.
Samotné přípěvky záměru ve variantě 1a a 2a: Varianty z hlediska vstupů se odlišují pouze
použitými emisními faktory. Jako nepatrně horší vychází logicky varianta 1a. Z hlediska příspěvků
samotného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno
příspěvků k imisní zátěži v této variantě do 2,06 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 1,35 µg.m-3.
Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací by neměly znamenat takové zhoršení imisní situace,
které by mohlo znamenat překročení ročního imisního limitu této škodliviny.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny v horší variantě 1a příspěvky
u bodů ve výpočtové síti do 7,38 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 3,21 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru by neměly
výrazněji změnit imisní pozadí zájmového území v době případné realizace záměru.
Varianta 1: Z hlediska výhledového stavu při použití emisních faktorů dle programu MEFA
pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí (shodných jako
v počátečním stavu) je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno
příspěvků k imisní zátěži do 26,39 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 17,29 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací jsou nižší v porovnání s počáteční počítanou situací.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 94,34 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 41,09 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou nižší v porovnání se
stávajícím stavem díky zadané dopravě na komunikačním systému a použitým emisním faktorům pro
rok 2009.
Varianta 2: Z hlediska výhledového stavu při použití emisních faktorů dle programu MEFA
pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí (shodných jako
v počátečním stavu) je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno
příspěvků k imisní zátěži do 23,75 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 15,56 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací jsou nižší v porovnání s počáteční počítanou situací.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 84,92 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 36,99 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou nižší v porovnání se
stávajícím stavem díky zadané dopravě na komunikačním systému a použitým emisním faktorům pro
rok 2010. Tato varianta generuje nižší příspěvky než Varianta 1.
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Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji
imisní zátěž v zájmovém území, přičemž lze predikovat, že imisní zátěž v zájmovém území by se
rozhodně neměla významněji změnit, spíše lze očekávat pokles z hlediska příspěvků k imisní zátěži
v časových horizontech let 2009 a 2010.
Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 µg.m-3
(avšak s možností překročení této koncentrace 35 krát za kalendářní rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje
překračování ročního imisního limitu, u 24 hodinových koncentrací lze zaznamenat epizody
překračování limitní 24 hodinové koncentrace. Dle modelu ATEM se průměrné roční koncentrace
v zájmovém území pohybují v rozpětí 20 až 40 µg.m-3.
Počáteční situace: Z hlediska stávajícího stavu při použití emisních faktorů dle programu
MEFA pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí je ve vztahu
k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní zátěži do 5,73
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 3,75 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací
jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 16,37 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 7,13 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou zahrnuty ve
stávajícím imisním pozadí zájmového území, které je pochopitelně dle stanic AIM vyšší, protože
zohledňuje i další zdroje znečištění ovzduší, které nejsou zahrnuty v předkládané rozptylové studii, a
to včetně sekundární prašnosti.
Samotné přípěvky záměru ve variantě 1a a 2a: Varianty z hlediska vstupů se odlišují
pouze použitými emisními faktory. Jako nepatrně horší vychází logicky opět varianta 1a. Z hlediska
příspěvků samotného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti
dosahováno příspěvků k imisní zátěži v této variantě do 0,41 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
0,27 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací by neměly znamenat takové zhoršení imisní
situace, které by mohlo znamenat překročení ročního imisního limitu této škodliviny.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny v horší variantě 1a
příspěvky u bodů ve výpočtové síti do 1,16 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,51 µg.m-3.
Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru lze
ve vztahu k celkovému imisnímu pozadí označit za zcela zanedbatelné.
Varianta 1: Z hlediska výhledového stavu při použití emisních faktorů dle programu MEFA
pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí (shodných jako
v počátečním stavu) je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno
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příspěvků k imisní zátěži do 5,57 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 3,65 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací jsou nižší v porovnání s počáteční počítanou situací.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 14,88 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 6,46 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou nižší v porovnání se
stávajícím stavem díky zadané dopravě na komunikačním systému a použitým emisním faktorům pro
rok 2009.
Varianta 2: Z hlediska výhledového stavu při použití emisních faktorů dle programu MEFA
pro řešený výpočtový rok pro vybrané komunikace v blízkosti zájmového území bezprostředně
ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších objektů obytné zástavby a při zohlednění nejbližších
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve výpočtové síti a v jejím nejbližším okolí (shodných jako
v počátečním stavu) je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno
příspěvků k imisní zátěži do 4,68 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 3,07 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací jsou nižší v porovnání s počáteční počítanou situací.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 13,38 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5,83 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou nižší v porovnání se
stávajícím stavem díky zadané dopravě na komunikačním systému a použitým emisním faktorům pro
rok 2010. Tato varianta generuje nižší příspěvky než Varianta 1.
Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji
imisní zátěž v zájmovém území z hlediska frakce PM10, přičemž lze predikovat závěr, že imisní zátěž
v zájmovém území by se rozhodně neměla významněji změnit, spíše lze očekávat pokles z hlediska
příspěvků k imisní zátěži v časových horizontech let 2009 a 2010.
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu
z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3.
Imisní pozadí dle nejbližší stanice AIM se pohybuje do 3225 µg.m-3. Ve všech výsledných
řešených variantách let 2006, 2009 a 2010 se příspěvky k imisní zátěži pohybují od 2804 µg.m-3
(2006) přes 2546 µg.m-3 (2009) do 2291 µg.m-3 (2010), což nepatrně přesahuje 20% hodnoty
imisního limitu. Přitom samotné příspěvky záměru lze označit za zcela zanedbatelné, pohybující se do
200 µg.m-3, které nemohou v žádném případě ovlivnit platný imisní limit pro CO.
Veškeré řešené varianty by tak neměly v žádném případě znamenat překročení imisního limitu
pro uvedenou škodlivinu.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu
pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení
imisního limitu, měřené koncentrace však nelze označit za zcela reprezentativní pro zájmové území
Dle modelu ATEM se průměrné roční koncentrace pohybují kolem 3 µg.m-3.
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu související se samotným záměrem lze označit za zcela
zanedbatelné, pohybující se hluboce pod imisním limitem a ani výsledné příspěvky k imisní zátěži ve
variantách 1 a 2 by neměly znamenat překračování imisního limitu v zájmovém území.

Hluk
Výstavba
Pro hodnocení celkové akustické situace zájmového území byly vytvořeny pomocí programu
Cadna/A verze 3.6. výpočtové modely a v kontrolních bodech vypočteny ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A. Pomocí programu Cadna/A verze 3.6. byly modelovány jednotlivé fáze výstavby
definované v hlukové studii. Nejvyšší vliv z jednotlivých definovaným modelů pro etapu výstavby je
pro období zemních prací.
Ostatní etapy výstavby jsou akusticky příznivější než etapy modelované, proto lze konstatovat,
že kromě zemních prací budou s největší pravděpodobností hladiny akustického tlaku A splňovat
hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb.
Vlivem stavebních prací a související dopravy s etapou výkopových prací lze předpokládat
překročení hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb. Proto jsou navržena možná
protihluková opatření.
Jako nejefektivnější z hlediska ochrany chráněných objektů před hlukem z liniových zdrojů ve
fázi výstavby záměru se jeví protihlukové opatření - příjezd na staveniště ulicí Liberijskou a odjezd
směrem křižovatka U Dejvického Rybníčku - Evropská - Na Pískách. Tím lze i ve fázi zemních prací
zajistit hodinovou intenzitu 15NA/hod (jednosměrný provoz). Pro dobu od 6 do 7 hod a od 21 do 22
hod je možná maximální hodinová intenzita nákladní dopravy 4 NA/hod.
V případě nutnosti vyšších intenzit dopravy bude nutné požádat orgán ochrany veřejného
zdraví o vydání časově omezeného povolení ve smyslu § 31 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.
Současně je třeba seznámit obyvatele s harmonogramem hlučných stavebních prací a
kontaktní osobou na stavbě.

Počáteční a výhledová akustická situace
Modely akustických situací zájmového území byly vytvořeny pro stávající stav (2006) a
výhledové roky 2009 a 2010 s použitím výpočtového programu programem Cadna/A verze 3.6
v následujících modelech:
Model 1 – PAS - počáteční akustické situace znázorňuje stávající stav v roce 2006
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
v ul. Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 64,7 dB – 74,3 dB pro denní dobu a pro noc v rozmezí
LAeq,T = 57,4 dB – 67,3 dB. Hygienický limit pro denní/noční dobu a starou hlukovou zátěž je
překročen.
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
v ul. Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 61,2 dB – 65,2 dB pro denní dobu a LAeq,T = 52,2 dB –
57,1 dB pro noční dobu. Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje
pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
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Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
v ul. Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,7 dB – 63,5 dB pro denní dobu a LAeq,T = 48,9 dB –
56,3 dB pro noční dobu. Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje
pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Stávající hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2006
na Nám. Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,7 dB – 64,8 dB pro denní dobu a LAeq,T = 50,6 dB
– 57,7 dB pro noční dobu. Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech
pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Model 2 - Varianta 1 – stav v roce 2009 bez provozu záměru
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 64,8 dB – 74,5 dB pro denní dobu a LAeq,T = 57,5 dB – 67,4 dB
pro noční dobu. Vypočtená hladina akustického tlaku A ve výpočtových bodech č.1, č.4 až č.11 a č. 27
až 29 v denní i noční době přesahuje hygienický limit nebo se pohybuje v pásmu nejistoty výsledků
výpočtu ±2,0 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ulici
Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 61,6 dB – 65,4 dB pro denní dobu a LAeq,T = 52,5 dB – 57,3 dB
pro noční dobu. Vypočtené hladiny akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybují pod
hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 58,0 dB – 63,8 dB pro denní dobu a LAeq,T = 49,2 dB – 56,5 dB
pro noční dobu. Vypočtené hladiny akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybují pod
hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 na Nám.
Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 58,0 dB – 65,0 dB pro denní dobu a LAeq,T = 50,8 dB – 58,0
dB pro noční dobu.
Model 3 - Varianta 1 – stav v roce 2009 s provozem záměru
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 65,2 dB – 74,7 dB pro denní dobu. Hygienický limit pro denní
dobu a starou hlukovou zátěž je překročen. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu o maximálně +0,4
dB. Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Evropská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,9 dB – 67,6 dB. Hygienický limit pro denní dobu a
starou hlukovou zátěž je překročen. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu v maximálně +0,4 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 62,1 dB – 67,3 dB pro denní dobu. Oproti stavu bez záměru
dojde k nárůstu o maximálně +2,5 dB. Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané
lokalitě pro rok 2009 v ul. Liberijská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 52,5 dB – 57,3 dB. Oproti
stavu bez záměru dojde k nárůstu v maximálně +2,6 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul.
Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 55,7 dB – 64,0 dB pro denní dobu. Oproti stavu bez záměru
dojde k nárůstu popřípadě ke snížení hladiny akustického tlaku A v rozmezí od +0,5 dB do -6,3 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 v ul. Kladenská
pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 46,7 dB – 55,0 dB. Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve
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výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž. Oproti stavu bez
záměru dojde k určitému nárůstu vlivem odrazů od fasády administrativně-obchodního centra, ale
zvýšení intenzit je eliminován clonícím účinkem objektu vůči ul. Evropské. Oproti stavu bez záměru
dojde ke snížení hladiny akustického tlaku A v rozmezí od +0,5 dB do -7,5 dB. (Vlastní objekt záměru
akusticky odcloní v současnosti výrazný hluk z komunikace Evropské.)
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 na Nám.
Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 55,5 – 64,8 dB pro denní dobu. Vypočtená hladina
akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou
hlukovou zátěž. Oproti stavu bez záměru dojde ke snížení hladiny akustického tlaku A v rozmezí od 0,2 dB do -3,1 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2009 na Nám.
Bořislavka pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 48,2 dB – 57,8 dB. Vypočtená hladina akustického
tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Oproti stavu bez záměru dojde ke snížení hladiny akustického tlaku A (M3-M2) v rozmezí od -0,2 dB
do -3,7 dB.
Model 4 - Varianta 2 – stav v roce 2010 bez provozu záměru
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 60,1 dB – 70,2 dB pro denní dobu. a LAeq,T = 52,6 dB – 62,5 dB
pro noční dobu.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 61,4 dB – 64,3 dB pro denní dobu a LAeq,T = 52,4 dB – 55,5 dB
pro noční dobu. Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod
hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 57,4 dB – 63,3 dB pro denní dobu a LAeq,T = 48,2 dB – 54,0 dB
pro noční dobu. Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod
hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 na Nám.
Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 54,3 dB – 61,5 dB pro denní dobu. a LAeq,T = 47,0 dB – 53,7
dB pro noční dobu. Vypočtená hladina akustického tlaku A se ve výpočtových bodech pohybuje pod
hygienickým limitem pro starou hlukovou zátěž.
Model 5 - Varianta 2 – stav v roce 2010 s provozem záměru
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Evropská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 60,7 dB – 70,4 dB pro denní dobu. Oproti stavu bez záměru
dojde k nárůstu maximálně o +0,7 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Evropská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 53,4 dB – 62,8 dB. Oproti stavu bez záměru dojde
k nárůstu maximálně o +0,8 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Liberijská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 62,2 dB – 66,7 dB pro denní dobu. Oproti stavu bez záměru
dojde k nárůstu maximálně o +2,8 dB.
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Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Liberijská pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 53,1 dB – 58,0 dB. Oproti stavu bez záměru dojde
k nárůstu maximálně o +2,8 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul.
Kladenská pohybuje v rozmezí LAeq,T = 55,5 dB – 64,0 dB pro denní dobu. Oproti stavu bez záměru
dojde k nárůstu popřípadě ke snížení hladiny akustického tlaku A v rozmezí od +0,7 dB do -4,1 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 v ul. Kladenská
pro noc pohybuje v rozmezí LAeq,T = 46,2 dB – 54,7 dB. Oproti stavu bez záměru dojde k nárůstu
popřípadě ke snížení hladiny akustického tlaku A v rozmezí od +0,7 dB do -5,4 dB.
Hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 na Nám.
Bořislavka pohybuje v rozmezí LAeq,T = 52,4 dB – 61,9 dB pro denní dobu. Oproti stavu bez záměru
dojde ke snížení hladiny akustického tlaku A v rozmezí od -0,4 dB do -1,9 dB. Hladina akustického
tlaku A ve venkovním prostředí se v dané lokalitě pro rok 2010 na Nám. Bořislavka pro noc pohybuje
v rozmezí LAeq,T = 44,7 dB – 53,7 dB. Oproti stavu bez záměru dojde ke snížení hladiny akustického
tlaku A v rozmezí od 0,0 dB do -2,6 dB.
V rámci zpracované akustické studie byla navržena dle ČSN 73 0532 minimální hodnota
vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště komerčně – administrativního centra Bořislavka: R´W =
40 dB.

Osvětlení a oslunění
Realizací předloženého záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka nedojde v porovnání se
stávajícím stavem ke snížení denního osvětlení ani ke snížení proslunění pod limitní úroveň.
Navrhované objekty výškově odpovídají okolní zástavbě a současně splňují i požadované
odstupové vzdálenosti.

Odpady
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i
z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.

Ekonomické důsledky
Přínosem realizace administrativních objektů bude vytvoření podmínek pro cca 2 200
pracovních míst.
Z hlediska ekonomických důsledků bude mít provoz záměru Office&Shopping Centrum
Bořislavka kladný vliv. Je možné očekávat nepřímé ekonomické vlivy, a to platby do městské
pokladny (např. daně), které mohou být zpětně použity na zlepšení životního prostředí.
Pozitivní přínos záměru je možné očekávat zejména v souvislosti s nabídkou nákupních
možností a celé řady služeb pro obyvatele Prahy 6, resp. obyvatele blízkých mimopražských obcí.
Záměr poskytne mj. i řadu administrativních prostor na velmi kvalitní úrovni.
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Archeologie, kulturní památky a hmotný majetek
Záměrem nebudou dotčeny kulturní památky ani hmotný majetek.
Zájmové území leží v území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Ve fázi zemních prací bude odbornou
archeologickou firmou realizován archeologický dohled.

Zdravotní rizika
Hluk
Výstavba
Při realizaci protihlukových opatření a doporučeného harmonogramu prací v tomto oznámení
by neměla mít výstavba záměru Office&Shopping Centrum Bořislavka z hlediska hluku významný
negativní vliv na zdraví obyvatel.
V několika případech však i při realizaci protihlukových opatření mohou být u nejvíce
exponované zástavby nárazově dosaženy nadlimitní denní ekvivalentní hladiny hluku. Ve všech
případech výpočtu se jedná o ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.
Vzhledem k tomu, že snižování doby nasazení hlučných stavebních strojů bude mít za
následek prodlužování doby výstavby, bude nutné najít kompromis mezi dobou výstavby (nasazením
stavebních mechanismů) a případnou ochranou vnitřního prostředí chráněných objektů.
Provoz
Stávající akustická situace i vypočtené výhledové hladiny hluku se sice pohybují v hodnotách
nepříznivých pro zdraví lidí, avšak zdrojová a cílová doprava záměru se na zhoršení akustické situace
z hlediska zdravotních rizik významně neprojevuje. V řadě výpočtových bodů naopak dojde vlivem
stínícího efektu objektu záměru ke zlepšení akustické situace.
Ovzduší
Výstavba
Při průběhu stavebních prací dle daných harmonogramů výstavby záměru by dosahované
příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru PM10 neměly znamenat významnější ovlivnění
zdravotního stavu obyvatel nejbližší obytné zástavby.
Provoz
Pozadí zájmového území se nevymyká pozadí v jiných centrálních částech hlavního města
Prahy a tudíž i rizika, kterým jsou a budou vystaveni stávající a noví obyvatelé v zájmovém území
jsou obdobná jako i v jiných centrálních částech hlavního města Prahy.
Vlastní imisní příspěvek posuzovaného záměru, daný související dopravou a emisemi z
výduchu podzemních garáží, dosahuje u hodnocených škodlivin nepatrných hodnot, které jsou podle
současných poznatků z hlediska zdravotních rizik nevýznamné.

Územní plán
Záměr je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
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ČÁST H – PŘÍLOHY
•

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace

•

Stanovisko Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy jakožto příslušného
orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění
k ovlivnění evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti posuzovaným záměrem
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