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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek
BAT

Best available technology

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

CO

Oxid uhelnatý

CO2

Oxid uhličitý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČR

Česká republika

ČSN

Česká státní norma

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

k.ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LNA

Lehké nákladní automobily

MH

Ministerstvo hospodářství

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NKP

Národní kulturní památka

NL

Nerozpuštěné látky

NN

Nízké napětí

NO2

Oxid dusičitý

NOx

Oxidy dusíku

NP

Nadzemní podlaží

NRBK

Nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

O

Odpady kategorie ostatní

OA

Osobní automobily

PAS

Počáteční akustická situace

PCB

Polychlorované bifenyly

PD

Plánovací dokumentace

PM10

Suspendované částice frakce PM10

PP

Přírodní památka

PP

Podzemní podlaží

ÚP

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ÚT

Ústřední topení

VN

Vysoké napětí

VZT

Vzduchotechnika

THP

Technicko – hospodářský pracovník
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TeV

Teplá voda

TNA

Těžké nákladní automobily

TUV

Teplá užitková voda

TZB

Technická zařízení budov

UV

Ultrafialové záření

ÚT

Ústřední topení

VRV

Proměnný průtok chladiva ("Variable Refrigerant Volume")

VZT

Vzduchotechnika

ZTI

Zdravotnětechnická instalace

ŽP

Životní prostředí
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Úvod
Oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem záměru umístěného v Jungmannově ulici č. 15.
Zpracování oznámení záměru je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění a jeho přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod pořadové číslo 10.6 (podlimitní
záměr) – „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“ a dále do kategorie II pod pořadové číslo 3.1 (podlimitní záměr) – „Zařízení ke
spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW“.
Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího objektu aministrativní budovy, která sloužila
do roku 1992 jako tiskárna a po přestavbě v letech 1993 – 96 jako budova banky. Rekonstrukcí bude
zachována budova A se secesní fasádou. Ostatní objekty budou odstraněny a na jejich místě vyroste
nový dvorní trakt novostavby. Rekonstruovaný objekt bude sloužit převážně k administrativním
účelům.
Dotčený pozemek se nachází v památkové rezervaci hl. m. Prahy. V územním plánu je
označen jako SV – území všeobecně smíšené. Funkční využití objektu po rekonstrukci zůstane
zachováno a je v souladu s územním plánem hlavního města Prahy.
Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních dopadů záměru na okolí,
byla věnována detailní pozornost v přílohách (Přílohy 1 – 4), které jsou nedílnou součástí vlastního
oznámení.
1) Akustická studie – hluk z provozu a výstavby
2) Akustická studie – hluk ze stavební činnosti (demolice)
3) Rozptylová studie
4) Studie oslunění a denního osvětlení
Na předkládaném oznámení spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky.
Celý řešitelský tým tvořili:

Oznámení zpracovala:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Ing.

Petr Chocenský

Ing.

Zuzana Mattušová

Ing.

Jitka Ondráčková

Mgr.

Kateřina Šulcová

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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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
Jungmannova Estates a. s.

2. IČO
276 64 015

3. Sídlo
Mánesova 917/28
120 00 Praha 2

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Lordship Estates s.r.o. – ing Jiří Koch
Vinohradská 66
130 00 Praha 3
tel.: +420 257 530 071
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod pořadové číslo 10.6 (podlimitní
záměr) – „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“ a dále do kategorie II pod pořadové číslo 3.1 (podlimitní záměr) – „Zařízení ke
spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW“.

2. Kapacita (rozsah) záměru
V rámci posuzovaného záměru je řešena rekonstrukce hlavní budovy A a demolice zbylých
objektů B, C, D, E spojená s novou výstavbou. Zachovaná budova (objekt A) i dvorní novostavba
tvoří jeden stavební objekt.
V rekonstruované budově se budou nacházet kancelářské prostory a obchodně pronajímatelné
prostory umístěné v přízemí.
V následujících tabulkách jsou uvedeny základní kapacity záměru:
Tab. č. 1 Zastavěné plochy (m2)
Nadzemní
podlaží
6 010
2 940
8 950
21 900
12 400
34 300
1 400

Hrubá podlažní plocha – nová budova
Hrubá podlažní plocha – stávající budova A
Celková hrubá podlažní plocha
Celkem obestavěný prostor – nová budova
Celkem obestavěný prostor – stávající budova A
Celkový obestavěný prostor
Zastavěná plocha

Podzemní
podlaží
2 900
1 020
3 920
8 400
3 700
12 100
1 458

Tab. č. 2 Navrhované kapacity

m2
Čistá plocha k pronaj. kancelářských ploch
včetně soc. zařízení a chodeb
Čistá plocha služeb

6 280
450

Počet parkovacích stání
Je uvažováno se 67 parkovacími stání, které se budou nacházet v suterénech.
Počet zaměstnanců
Kanceláře jsou dimenzovány pro cca 550 osob (10 m2/osoba), v pronájemních prostorech
(caffe, obchod) je uvažováno s cca 10 zaměstnanci.
- E K O L A group, spol. s r. o. -
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3. Umístění záměru
Kraj:

Hlavní město Praha

Obec:

Praha

Městská část:

Praha 1

Katastrální území:

Nové Město

Posuzovaný záměr se nachází v Jungmannově ulici 15, č. p. 26., na parcele č. 710 nedaleko
od Jungmannova a Václavského náměstí.
Obr. č. 1 Umístění záměru v širším okolí

Zdroj: www. geoportal. cenia. cz

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je zvýšit nabídku kvalitních administrativních prostor v atraktivní lokalitě
Prahy 1. Za tímto účelem bude rekonstruován stávající objekt administrativní budovy, která sloužila
do roku 1992 jako tiskárna a po přestavbě v letech 1993 – 96 jako budova banky. Funkční využití
objektu zůstane zachováno a je v souladu s územním plánem hlavního města Prahy.
Budova je v současné době rozdělena na pět částí: část A (hlavní budova), část B (severní
křídlo), část C (západní budova), část D (jižní křídlo) a část E (zastřešený dvůr).
Stavba je do ulice orientována nejstarším objektem A a novějšími objekty B, C, D (dvorní
křídla) a E (zastřešení dvoru) vyplňuje prostor vnitrobloku. Parcela č. 710 je zcela zastavěna.
Budova nedosahuje nejvyšší úrovně zástavby v ulici. Korunní římsa stavby je místy až
o jedno patro níže ve vztahu k sousední budově.
Do ulice je objekt prezentován vysoce kvalitní secesní fasádou ukončenou původně
mansardovou střechou. V dnešní době je uliční trakt (dále objekt A), vytvořený v tomto objemu na
začátku 20. století architektem Polívkou, pozměněn sérií přestaveb, zejména masivní revitalizací
objektu z let 1993-1996.
Již v dřívější době byla nejvyšší část mansardové střechy nahrazena střechou plochou.
Konstrukce dvorních traktů (B, C, D) pocházejí víceméně z let 1993 – 1996. Jedná se o utilitární
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kancelářský objekt se třemi podzemními garážovými úrovněmi a pěti až šesti patry administrativními.
V této době vznikla také zastřešením dvora (objekt E) bankovní hala.
Rekonstrukcí bude zachována budova A se secesní fasádou. Ostatní objekty budou
odstraněny a na jejich místě vyroste nový dvorní trakt novostavby.
Po rekonstrukci bude nadzemní část budovy využita k pronajímání jako administrativní
plochy. V přízemí budou umístěny pronajímatelné obchodní prostory. Parkovací stání a technologické
zázemí stavby se budou nacházet ve třech suterénech.
Architektonické řešení
Vstup do objektu povede přes venkovní loubí do vstupní haly s recepcí, kde budou umístěny
výtahy.
Administrativní plochy se budou nacházet ve stávající budově dle stávající dispozice
s vloženým sanitárním zázemím a v novostavbě jako velkoplošné flexibilní kancelářské plochy
s příslušným technickým a hygienickým zázemím.
Parkování bude řešeno ve třech podzemních patrech pod demolovanými objekty B, C, D, E
v půdorysně zvětšeném rozsahu oproti stávajícím suterénům a umožní parkování 67 vozidel. Pohyb
vozidel bude zajištěn systémem jednopruhových ramp s dopravní signalizací. Pro vjezd vozidel bude
sloužit nově vytvořená rampa navazující na severní výkladec budovy.
Technologické místnosti, částečně za využití stávajících prostor sejfů, budou umístěny
v suterénech stávající budovy - v 1. PP trafostanice, rozvodna NN, UPS a velín, vodoměrná sestava,
měření plynu, strojovna VZT pro technologii, nádrž pro zkrápěné fasády s čerpadly, v 2. PP bude
umístěna kotelna na výšku obou podlaží. V nové části suterénu bude umístěn dieselagregát a místnost
pro odpadky. Na ploché střeše nové budovy budou umístěny kompaktní chladící jednotky a centrální
vzduchotechnická jednotka.
Konstrukční systém objektu A je vyhovující a bude z větší části zachován. Zásahy budou
vyvolány vložením nových instalačních šachet a šachet pro dva výtahy.
Secesní uliční fasáda objektu A bude restaurována dle výsledků odborných průzkumů a za
dohledu příslušných orgánů státní správy. Okenní výplně budou repasovány a nehistorické výkladce
v parteru nahrazeny jednoduchým formami velkoplošného zasklení. V parteru bude odstraněn obklad
s žulovými deskami z poslední přestavby, který je nevhodný k secesnímu tvarosloví budovy. Nový
návrh nahrazuje žulový obklad omítkou a prvky z pískovce. Všechny fasády a výplně otvorů budou
splňovat příslušné požární a akustické parametry.
Parametry střech a fasád novostavby budou splňovat příslušné tepelně technické normy.
Možnost kumulace s jinými záměry
Kumulace s jinými záměry se nepředpokládají.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich
výběr, resp. odmítnutí
Stávající administrativní budova se nachází v centru Prahy, v ulici Jungmannova, v blízkosti
Karlova a Václavského náměstí. Stavba je situována do území smíšeného, které je součástí pražské
památkové rezervace hl. města Prahy.
Rekonstrukcí objektu je snaha reagovat na aktuální poptávku po odpovídajících
reprezentativních administrativních prostorech v centru Prahy, které budou pronajímány. Součástí
budovy bude i nově vybudované podzemní parkoviště, které odlehčí stávajícím, kapacitně
nevyhovujícím, nadzemním parkovacím stáním umístěných v Jungmannově ulici a přilehlých ulicích.
Záměr je v oznámení posuzován v jedné variantě, která odpovídá šetrné rekonstrukci objektu,
respektující kritéria ochrany památkového úřadu.

6. Stručný popis technického a technologického řešení
Popis stávajícího objektu
Objekt záměru je tvořen budovou v uliční čáře a navazujícími křídly ve dvorním traktu. Mezi
těmito křídly se nachází světlíkový dvůr. Přední budova bude v celé hmotě zachována, ostatní části
budou kompletně zbourány.
Hlavní budova A je třítraktová s relativně malými hloubkami jednotlivých traktů, které jsou
vymezeny dvěma obvodovými (uliční a dvorní) a dvěma chodbovými zděnými stěnami. Budova má
šest nadzemních a dvě podzemní podlaží. Ve druhém suterénu je vestavěn železobetonový trezor pod
celým uličním a chodbovým traktem. Další trezory jsou v 1. suterénu. V nadzemních podlažích se
nachází kanceláře.
Stropní konstrukce jsou cihelné (klenebné) nové (železobetonové trámové a ocelobetonové) –
v budově se nacházejí pouze dva prostory s původními klenbami v suterénech. Pravděpodobně
původní jsou konstrukce hlavního schodiště.
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny především cihelným zdivem, které bylo částečně
zesíleno, dále železobetonovými sloupy, pilíři a nosným zdivem na nastavovanou maltu.
Založení objektu je na zděných pasech, novodobé sloupové konstrukce jsou založeny na
mikropilotách.
Z hlediska statického budova nevykazuje závažné poruchy, které by ohrožovaly stabilitu
objektu.
Technika prostředí
Požadavky na vnitřní prostředí
Tab. č. 3 Požadavky na vnitřní prostředí
jednotka
m2/osoba
obsazenost
hod
provoz
°C
vnitřní teplota (léto)
°C
vnitřní teplota (zima)
%
relativní vlhkost (léto, max.)

kanceláře
10
8-22
24 +/-1
21 -0/+2
60
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kanceláře
30
EU7
45

garáže
NK
70

čerstvý vzduch

m3/hod, (os.)

50

300/stání

W/m

25

-

cihelné W/os.

65

-

latentní W/os.
W/m2
W/m2 GFA

65
15
20
přetlak

-

Tepelné zisky
vnitřní

relativní vlhkost (zima, min.)
filtrace
hluk

jednotka
%
EU
dB

2

technologie

lidé
osvětlení
tepelné zisky - vnější
tepelné zisky - větrání
NK

podtlak

Nekontrolováno

Tab. č. 4 Požadavky na vnitřní prostředí – sanitární místnosti
teplota léto (°C)
NK
sprcha
25
teplota zima (°C)
šatna
22
ostatní
20
pissoir
25
WC
50
odvod vzduchu (m3/hod)
umyvadlo
30
výlevka
30
sprcha
80
NK

Nekontrolováno

Vzduchotechnika
Stávající stav: Stávající vzduchotechnika objektu zásobuje kancelářské a technické prostory
čerstvým vzduchem. Dále odsává použitý vzduch ze skladů, sociálních zařízení a garáží. Přívodní
vzduch je tepelně upravován, tj. ohříván a chlazen.
Přívod vzduchu zajišťují VZT jednotky, které jsou rozmístěny v lokálních strojovnách po celé
budově.
Odvod vzduchu ze sociálních zařízení a garáží je řešen samostatnými ventilátory, které jsou
umístěny taktéž ve strojovnách vzduchotechniky.
Odvody vzduchu z pracovních prostor, sociálních zařízení i garáží jsou vyvedeny nad střechu
objektu.
Popis nového řešení: Pro rekonstruovaný objekt jsou navrženy vzduchové systémy zajišťující
kromě větrání též chlazení a částečně vytápění daných prostor. V kancelářské části budovy zajišťuje
centrální VZT zařízení větrání prostor a pro vytápění a chlazení jsou navržena koncová zařízení typu
fan-coil. VZT jednotky pro uvedené funkce budou umístěny na střeše budovy.
Větrání pomocných a technických prostor v suterénech bude zajištěno samostatnými systémy
s ventilátory umístěnými převážně v suterénu.
Všechny klimatizační jednotky budou vybaveny filtrací, ohřevem, chlazením vzduchu
a rekuperací tepla, dále také vlhčením vzduchu pomocí parních zvlhčovačů.
- E K O L A group, spol. s r. o. -
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Kanceláře – Zde bude použit systém s centrální úpravou čerstvého vzduchu a koncovými
jednotkami fan-coil umístěnými v podhledu. Přívod vzduchu bude rozdělen po kancelářských
modulech. Odpadní vzduch bude přes podhled odváděn do parkingu, kde bude využit pro jeho
temperování. Část vzduchu z kanceláří bude odváděna přes sanitární místnosti a odtud na střechu do
venkovního prostoru.
Výkon jednotky je 35 000 m3/h.
Hygienická zařízení (wc, úklidy, předsíňky, apod.) - Vzduch z těchto prostor bude odváděn
samostatným zařízením nad střechu objektu.
Ostatní prostory (technologie) - Větrání ostatních pomocných a technických prostor bude
převážně nucené, navržené podle požadavků na jednotlivé místnosti. Jedná se zejména o větrání
kotelny a přívod spalovacího vzduchu. Větrání trafostanice, rozvodny NN, dieselagregátu, UPS apod.
bude zajištěno přímo vzduchem z anglického dvorku a taktéž tam bude vyfukován použitý vzduch.
Větrání chráněných únikových cest - Chráněné únikové cesty budou větrány nuceným
přívodem vzduchu, s odvodem vzduchu přetlakovou klapkou. Výměna vzduchu bude uskutečněna 15
krát za hodinu. Požární předsíně budou větrané samostatným zařízením. Vcelku se jedná o větrací
zařízení pro dvě schodiště. Kromě toho budou větrány samostatně předsíňky u schodišť.
Větrání podzemních garáží - Větrání garáží bude nucené podtlakové s přívodem vzduchu
z kanceláří. Odvod vzduchu bude vyveden nad střechu hlavní šachtou.
Výfuk vzduchu z garáží bude mít kapacitu 18 000 m3/h.
V prostoru garáží bude instalována vzduchotechnika jak pro klasické větrání garáží, tak pro
intenzivnější větrání při event. zásazích při likvidaci požáru – v souladu s požadavky požárně
bezpečnostního řešení.
Bilance a kapacity:
Množství vzduchu přiváděného do budovy při provozu

cca 45 000 m3/h

Odvod vzduchu z budovy je ekvivalentní množství přiváděného vzduchu.
Odvádění škodlivin:
Výfuky z garáží, které mohou obsahovat výfukové plyny z automobilů, budou vyvedeny na
střechu objektu. Koncentrace CO v odváděném vzduchu bude max. 80 ppm, objem vyfukovaného
vzduchu bude 18 000 m3/h.
Doba provozu:
Vzduchotechnická zařízení kanceláří a prodejen budou v provozu v provozní době objektu,
tj. denně od 7:00 do 20:00 hodin. Větrání garáží bude v denní dobu v provozu trvale, v noci pak podle
časového programu cca 10 minut každou hodinu.
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Vytápění a chlazení
Stávající stav: Budova je vytápěna teplou vodou, která je připravována v samostatné kotelně
v posledním patře objektu dvorní vestavby. Kotelna je vybavena dvoukotlovou centrálou o výkonu
660 kW. Odkouření kotlů je vyvedeno společným komínem o průměru 500 mm nad střechu objektu.
Teplá voda (80/60 °C) z kotelny je využívána pro vytápění objektu, ohřev přiváděného
větracího vzduchu (VZT) a ohřev TUV.
Popis nového řešení: Zdrojem tepla pro objekt záměru bude nová plynová kotelna umístěná
v 1. suterénu budovy, výkonově se jedná o kotelnu II. kategorie.
Zdroj tepla bude obecně dodávat teplo do rozvodů vytápění fancoilů, případně otopných těles
vzduchotechnických zařízení a dveřních clon u vstupů do budovy.
Za účelem dosažení minimální spotřeby tepla pro vytápění a ohřev vzduchu budou jednotky
klimatizace opatřeny rotačními výměníky tepla s průměrnou účinností zpětného získávání tepla 50 %.
Kotelna
V kotelně budou umístěny 2 kotle o výkonu 2 x 550 kW s Low NOx technologií (tj. pod 80
mg/kWh) a zejména s plynule regulovatelným výkonem hořáku.
Každý kotel bude napojen na samostatný komín vyvedený z kotelny nad střechu o průměru
výduchů 300 mm.
Větrání kotelny bude řešeno s nuceným přívodem čerstvého vzduchu a s odvodem vzduchu
přetlakem nad střechu. Na zařízení větrání kotelny, stejně jako na spalinové cestě, budou podle
potřeby osazeny tlumiče hluku.
Chlazení bude zajištěno centrální monoblokovými chladícími stroji umístěnými na střeše.
Chladící stroje
Z důvodu jemnějšího řízení výroby chladu a vyšší spolehlivosti jsou zvoleny dva stejné
chladicí stroje, každý o výkonu 400 kW. Jedná se o vzduchem chlazené monoblokové jednotky ve
venkovním provedení.
Doba provozu:
Vzhledem k tomu, že zdroj tepla neslouží pouze k vytápění, ale i k ohřevu vzduchu pro
vzduchotechnické jednotky a ohřev TUV, bude v provozu celoročně po celých 24 hodin.
Hlavní chladící stroje budou v provozu celoročně, v zimním a přechodném období se
sníženým výkonem. V denní době v letním období se předpokládá chod na plný výkon, v noční době
pak bude výkon stroje a tím i emitovaný hluk omezen přepnutím na nižší stupeň.
Stavebně technické řešení stavby
Charakter staveniště
Staveniště bude dáno rozsahem budovy Jungmannova 15, č.p. 26 a dočasným záborem
přilehlého chodníku a části vozovky ulice Jungmannova.
Jedná se o plně zastavěnou parcelu v centru města. Na pozemku se nenachází žádné zelené
plochy či zeleň. Nejsou zde ani jiné doplňkové či dočasné stavby.
Pozemek je rovinný.
Stavba je do ulice orientována objektem A a do vnitrobloku zasahuje stávajícími objekty B,
C, D.
- E K O L A group, spol. s r. o. -
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Okolní parcely jsou rovněž obdobně intenzivně zastavěny. Okolní objekty tvoří převážně
administrativní budovy s doplňkovou funkcí bydlení a služeb, které se na hranicích pozemku dotýkají
štítovými zdmi objektů Jungmannovy 15.
Stavba bude realizována v prostoru jednoho hlavního staveniště. Volné plochy v prostoru
staveniště budou využity jako manipulační a skladovací plochy.
Pro zabezpečení potřeb stavby budou staveniště oploceno neprůhledným oplocením výšky
3 m na mobilních stojkách. V místě vjezdu a výjezdu budou osazeny posuvné vjezdové brány.
Oplocení bude rovněž plnit funkci akustické zástěny.
V prostoru dočasného záboru staveniště bude provedena ochrana stávajícího chodníku
položením ocelových plátů, popř. jiných vhodných velkoplošných desek.
Zařízení staveniště
Na hlavním staveništi nebude vybudováno žádné výrobní zařízení staveniště.
Vzhledem k rozsahu staveniště, velikosti zastavěné plochy a způsobu využití ploch v prostoru
staveniště nebude možné zajistit sociální a hygienické zařízení staveniště na staveništi formou
vybudování dočasných objektů (buňkoviště).
Zajištění potřebných šaten a kanceláří bude řešeno využitím vhodných prostor
v rekonstruovaném objektu A.
V prostoru staveniště budou umístěny dle potřeby buňky chemického WC.
V prostoru staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy (jídelna),
stravování pracovníků stavby bude zajištěno individuálně.
Nasazení pracovních sil
Předpokládaný max. počet pracovníků bude cca 160, s tím, že jejich počet se bude měnit dle
průběhu výstavby areálu a nasazení jednotlivých profesí. Předpokládaný počet pracovníků THP
dodavatele stavby bude cca 30 pracovníků.
Pracovní doba
Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7 denním pracovním
týdnu v době od 6 do 21 hod. v pracovní dny a v době od 8 do 19 mimo pracovní dny.
přípravné práce (přeložky sítí, apod.)
bourací práce
zajištění stavební jámy
zemní práce - výkop stavební jámy
základové konstrukce
nosné želbet.konstrukce
ostatní práce
vnitřní práce nevyvolávající hluk

7 – 20 hod
7 - 19 hod (hodinová polední přestávka)
7 – 20 hod
7 – 18 hod
7 – 20 hod
7 – 20 hod
7 – 20 hod
6 – 21 hod (nehlučné práce uvnitř objektu)

Stávající objekty
Stávající budova je rozdělena na objekty:
Objekt A

hlavní budova (průčelí do Jungmannovy ulice)

Objekt B

severní křídlo (dvorní)
- E K O L A group, spol. s r. o. -

- 17 -

Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu

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

Objekt C

západní budova (zadní dvorní)

Objekt D

jižní křídlo (dvorní)

Objekt E

zastřešený dvůr

Demolice
Technologický postup a provádění demolice
Demolice bude provedena odborně způsobilou firmou určenou na základě výběru. Práce
budou probíhat na pozemku investora.
Demoliční práce budou probíhat po odpojení všech médií.
První demoliční prací bude demontáž zasklení dvora (objekt E). Před zahájením demoličních
prací na nosných konstrukcích budou odstraněny všechny truhlářské a zámečnické výrobky, dojde
k odstranění veškerých příček, demontování všech technologických zařízení, sejmutí podlahové
vrstvy a odstranění podhledů. Po sejmutí střešních krytin budou rozebrány konstrukce krovů, dále
vybourány či rozebrány nosné konstrukce. Svislé konstrukce objektu B a D budou bourány pomocí
ruční mechanizace, u objektu C bude u sloupů pomocí ruční mechanizace obnažena výztuž a poté
bude prvek uchopen pásovým bagrem s přídavným zařízením a po přerušení výztuže přemístěn na
niveletu 197,03. Stavební suť bude z vyšších pater bouraných objektů transportována na pracovní
rovinu pomocí shozů.
Zděné konstrukce budou bourány postupným rozebíráním, nesmí být strhávány.
Před demontáží technických zařízení a elektro rozvodů je nutné odpojit hlavní elektrický
přívod do budovy a uzavřít hlavní uzávěry veškerých médií. Všechny potrubí sítě budou vypuštěny.
Projekt demolic počítá s vytvořením pracovní roviny v úrovni podlahy bývalého dvora, po
které se bude pohybovat mechanizace a na kterou bude umožněn vjezd nákladních automobilů.
Protože se pod touto úrovní nacházejí tři úrovně stávajících garáží, bude tato úroveň staticky
zabezpečena v celém rozsahu.
Veškeré bourací práce budou prováděny ručně s použitím malé mechanizace.
Rozsah demoličních prací
Objekt A
V tomto objektu budou prováděny pouze demoliční práce malého rozsahu, které jsou dány
nutností vybudování transportní trasy. Budou demontovány prvky pocházející z revitalizace budovy
z roku 1996: novodobá vstupní vrata a kamenný obklad z profilů vrat, stranově posuvné sekční vrata
a veškeré prvky výtahu pro automobily. Dále bude zcela vybourána šambrána pro sekční vrata až
k nosným konstrukcím stropů a zdí, zvětšen a staticky zajištěn stávající otvor do výtahové šachty
a nově proražen otvor v zadní stěně výtahu.
Objekt B
Tento objekt bude kompletně odstraněn až na úroveň 197,99 včetně podlahových skladeb
v této niveletě a ramen schodiště nacházející se nad úrovní 198,70. Patra, nacházející se pod touto
úrovní budou zachována.
Objekt C
Tento objekt bude kompletně odstraněn až na úroveň 195,12 včetně podlahových skladeb
v této niveletě tzn. až na úroveň základové desky, resp. podkladního betonu. Protože je tento objekt
- E K O L A group, spol. s r. o. -
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zapuštěn pod úroveň sousedního západního dvora, bude západní suterénní stěna zachována až na
úroveň 200 mm nad niveletu dvora a bude plnit funkci provizorního zajištění stavební jámy.
Objekt D
Tento objekt bude kompletně odstraněn až na úroveň 199,81 včetně podlahových vrstev
v této niveletě. Jižní obvodová stěna tohoto objektu bude bourána pouze do úrovně 201,09. Důvodem
k zachování objektu D v tomto rozsahu je, že k němu z jižní strany přiléhá jednopatrová sousední
přístavba – údajně sklad divadla Kalich. Z důvodu zachování funkčnosti trafostanice bude na torzu
objektu D vytvořena provizorní střecha z dřevěné nosné konstrukce a trapézových plechů. Stávající
rozvody do trafostanice budou vytyčeny a řádně ochráněny.
Objekt E
Bude kompletně odstraněno prosklené zastřešení dvora a vyrovnávací schodiště v úrovni
přízemí vedoucí nad úroveň 197,03.
Stávající objekty ve dvoře, včetně světlíkového dvora, budou v celém rozsahu asanovány
a znovu vystavěny. Na jejich místě je navržena nová budova, která bude mít 8 nadzemních podlaží
a tři suterény. V suterénech budou podzemní garáže a technické zázemí objektu, v nadzemních
podlažích pak administrativa.
Plán organizace výstavby/staveniště
Časový harmonogram rekonstrukce:
1. fáze
2. fáze

demoliční práce (07 – 08/2007)
vlastní stavební práce (09/2007 – 06/2009) – rekonstrukce budovy A
a dostavba budovy B na místě demolovaných objektů B - E

Kvantifikace vstupního/odpadního materiálu:
Předpokládané množství použitého betonu pro výstavbu
cca 3 200 m3
Předpokládané množství vytěžené zeminy (koef. nakypření 1,25)
cca 2 350 m3
Předpokládané celkové množství stavebního a demoličního odpadu
cca 4 600 m3
(převládající složku bude tvořit – zdivo cihelné, kamenné a smíšené, železobetonové a ocelové
konstrukce)
Dopravní řešení:
Vjezd / výjezd na staveniště
Na staveniště je navržen jeden vjezd a výjezd z ulice Jungmannova. V objektu A bude
vytvořen dočasný průjezd šířky 3,5 m a výšky 3,8 m pro umožnění pohybu mechanismů a dopravy
vybourané suti z objektu.
U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické
očištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku, která v případě potřeby
bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace.
Dopravní trasy
Staveništní doprava bude vedena po stávajících komunikacích. K omezení dojde v ulici
Jungmannova, kdy pro potřeby stavby bude zabrán přilehlý chodník a část vozovky.
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Příjezd na staveniště bude veden kapacitními komunikacemi vedoucími od Masarykova
nábřeží, dále bude pokračovat ulicemi Myslíkova, Spálená, Katarská, Vladislavova, Charvátova
a Jungmannova - vjezd na staveniště.
Dopravní trasa pro výjezd ze staveniště bude vést ulicemi Jungmannova, Vodičkova,
Lazarská, Spálená, Myslíkova, Masarykovo nábřeží - směr Podolí.
Šířkové poměry ulic, kolmé křížení ulic a charakter jejich využití (jednosměrné místní
komunikace s parkováním vozidel po obou stranách) neumožňují použití návěsů pro dopravu
stavebních materiálů. Pro zásobování stavby bude nutno využívat běžných nákladních vozidel.
Pro vertikální dopravu při realizaci nosné konstrukce objektů bude použit věžový jeřáb
s vyložením 35 m umístěný v objektu. Po dokončení nosné konstrukce bude pro vertikální dopravu
využito stavebních výtahů umístěných v prostoru dočasného záboru staveniště v ulici Jungmannova.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Termín zahájení stavby:

07/2007

Termín dokončení stavby:

06/2009

Časový horizont rekonstrukce: cca 24 měsíců

8 . Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hlavní město Praha

Obec:

Praha

Městská část:

Praha 1

Katastrální území:

Nové Město

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Stavební řízení – stavební povolení (dle § 66 - § 70 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění) –
vydává úřad městské části Praha 1 – odbor výstavby
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Záměr je podle výpisu z katastru nemovitostí situován v katastrálním území Nové Město na
pozemku číslo 710, který je ve vlastnictví investora.
Parcelní číslo pozemku dotčeného stavbou, jeho druh, rozloha a vlastník dle výpisu z katastru
nemovitostí jsou uvedeny v následující tabulce.
Celková výměra plochy trvale dotčené záměrem je 1458 m2.
Tab. č. 5 Přehled dotčených pozemků KN
Číslo
Rozloha
Druh pozemku
parcely
(m2)
Zastavěná plocha
710
1458
a nádvoří

Vlastník
Jungmannova Estates a.s.

Předmětem dočasného záboru bude přilehlý chodník a části vozovky ulice Jungmannova.
Dotčený pozemek je dle výpisu z katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří.
Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ze ZPF.

2. Voda
Výstavba
Staveništní přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní přípojku v objektu ČSOB.
V místech napojení staveništních rozvodů bude provedena úprava, tj. vsazení provizorního uzávěru.
Kapacita přípojky je pro výstavbu dostatečná. Pokud nebude potřebám vody vyhovovat stávající
vodoměr, bude po dobu výstavby, po dohodě s dodavatelem vod, nahrazen vodoměrem s větší
kapacitou.
Výpočet potřeby vody pro stavbu je proveden podle směrnice č. 9/1973 na období výstavby
nosné konstrukce budovy B. V tomto období se předpokládá maximální potřeba vody pro stavbu.
Technologická voda
Pro ošetřování konstrukcí - zkrápění konstrukcí při demolici a sutě se předpokládá potřeba
cca 10 m3 vody/směnu. Tomu odpovídá Q = 0,42 l/s.
Voda pro sociální účely
administrativa (20 zam.)
výrobní zaměstnanci (60 zam.)
Celkem (P)

à 60 l/zam. /den
à 80 l/zam. /den

1, 2 m3/den
4, 8 m3/den
6, 0 m3/den

Maximální spotřeba vody s připočtením 10 % na drobnou spotřebu a ztráty činí Q = 0,96 l/s.
Provoz
Stávající stav: Stávající vodovodní přípojka z materiálu je napojena na veřejný vodovod
DN 150 v ulici Jungmannova. Vodoměrná sestava se nachází v 1. suterénu objektu v samostatné
místnosti. Voda je v objektu použita pro sanitární účely a pro napojení požárních hydrantů. Roční
spotřeby vody stávajícího objektu je 1 698 m3/rok (údaj z roku 2005).
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Popis nového řešení: Stávající vodovodní přípojka bude zachována.
Ohřev TUV bude zajištěn pomocí elektrických ohřívačů vždy pro jeden blok sanitárních
místností v podlaží. Pro Café (restauraci) je počítáno s možností ohřevu v rámci kotelny.
průtok pitné vody
průtok pro požární vodovod
denní potřeba vody

1,1 l/s
6,7 l/s
32,58 m3/den

Celková předpokládaná roční spotřeba vody

8 633 m3

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny a materiály
Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin
a materiálů pro období výstavby ani jejich přesná množství. Největší množství bude představovat
beton pro betonáž na stavbě a betonové prefabrikáty pro výstavbu objektů.
Dalšími materiály budou ocelové konstrukce, materiály vnitřních konstrukcí, izolační
materiály, materiály pro rozvod inženýrských sítí a další. Všechny používané materiály budou
splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.
V daném stádiu projektové přípravy je možné odhadnout, že pro výstavbu bude potřeba cca
3 200 m3 betonu.
Zásobování plynem
Stávající stav: Stávající STL plynová přípojka DN 50 je umístěna v chodníku. Plyn je
v objektu využíván pouze pro účely vytápění a ohřev TUV, maximální spotřeba plynu je 88 m3/h.
Roční spotřeba plynu v roce 2005 činila 111 684 m3/rok.
Popis nového řešení: Objekt bude napojen na již vybudovanou STL přípojku.
V objektu bude plynovod pokračovat do plynoměrné místnosti, kde bude kromě plynoměru
umístěna i regulace tlaku.
Po vstupu plynovodu do objektu bude na plynovodu za regulátorem osazen uzávěr
a filtr, za ním bude plynovod rozdělen na bypass a část pro plynoměr.
Bilance potřeby plynu:
Pro zabezpečení potřeb stavby nebude využíván plyn.
Centrální kotelna pro celý objekt bude umístěna v suterénu. Kotelna bude zásobena NTL
ocelovým plynovodem.
výkon kotle

1100 kW

hodinová potřeba

125 m3/h

kuchyň
vaření (případně ohřev TUV)

10 m3/h

Celková roční potřeba plynu (vychází z projektu vytápění)

405 010 m3/rok
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Zásobování elektrickou energií
Výstavba
Staveništní přípojka elektrické energie bude zajištěna vybudováním dočasné staveništní
přípojky NN napojené na stávající trafostanici umístěnou v objektu D.
Po dobu výstavby, kdy bude stávající přípojka již zrušena, bude před objektem na chodníku
postavena staveništní trafostanice s trafem 1 x 630 kVA pro napojení stavby (Pi=750 kW, Ps= 500
kW).
Provoz
Elektroinstalace
Stávající stav: Stávající budova je napojena na vlastní velkoodběratelskou trafostanici TS
7178 ve dvoře s trafem 1 x 630 kVA. Bilance stávajícího odběru je následující:
Pi
K
Ps
roční spotřeba el. energie

775,7 kVA
0,8 (budova A) a 0,7 (budovy B, C, D, E)
548,55
811 892 kWh/rok (údaj z roku 2005).

Na základě připravované rekonstrukce bude stávající trafostanice zrušena a bude vybudována
nová na hranici pozemku směrem do ulice Jungmannova. Dále se v budově nachází záložní
dieselagregát ve 3. PP, který bude rovněž zrušen a demontován.
Popis nového řešení: Objekt bude napojen z vlastní velkoodběratelské trafostanice osazené
transformátorem 1000 kVA. Trafostanice bude umístěna v 1. PP budovy a bude koncipována jako
velkoodběratelská s měřením odběru elektrické energie.
Technické parametry transformátoru:
Výkon

1000 kVA v provedení suché

Napětí

22/0,4 kV

Hlučnost transformátoru

61dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje

Jako zdroj náhradního napájení bude v 1.PP objektu instalován dieselagregát s automatickým
startem.
Technické parametry dieselagregátu:
Výkon
Napětí
Spotřeba paliva
Objem palivové nádrže (dvojitý plášť)
Hlučnost

400 kVA/320 kVA
0,4kV
85,15 l/hod při 100% zátěži
782 l
71dB ve vzdálenosti 7 m od zdroje

Dieselagregát se bude zkoušet jednou měsíčně minimálně 20 – maximálně 30 minut. Za rok
nepřesáhne doba zkoušení 6 hodin.
Bilance potřeby el. energie:
Výstavba
Výpočet potřeby elektrické energie je proveden na období výstavby nosné konstrukce
budovy. V tomto období se předpokládá maximální potřeba elektrické energie pro stavbu.
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Tab. č. 6 Bilance potřeby el. energie ve fázi výstavby
Počet místností
Zařízení staveniště
kW/ks
(buněk)

Celkem kW

ZS - kanceláře

5

1,5

7,5

ZS - šatny, sklady apod.

7

1,0

7,0

ZS - čajová kuchyňka

2

2,0

4,0

ZS - umývárny, WC

4

3,0

12,0
30,5

Celkem
Tab. č. 7 Bilance potřeby el. energie ve fázi výstavby - příkon
druh odběru
Pi (kW) soudobost
Ps (kW)
buňkoviště
30,5
0,7
21,4
věžový jeřáb - 1 ks
58,0
0,7
40,6
stavební stroje
48,0
0,8
38,4
osvětlení staveniště
40,0
0,8
32,0
drobná spotřeba
32,0
0,5
16,0
Celkem
148,4

Předpokládaný soudobý příkon stavby je 149 kW.
Provoz
Pi = 1560 kW / Pp 980 kW
Tab. č. 8 Bilance potřeby el. energie ve fázi provozu
SÍ - nezajištěné napájení
Pi

Část

( kW )

DA – zajištěné napájení UPS

Pp

Pi

( kW )

( kW )
70,0

1,0

70,0

44,0
38,0
7,0
9,0
45,0
18,0
21,0
20,0

1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0

44,0
38,0
7,0
9,0
40,5
18,0
21,0
20,0

Osvětlení
Zásuvky
Chlazení
VZT
VZT - požární větrání
ÚT
ZTI
Sprinkler
Výtahy
Ostatní (EZS,MaR….slabo)
Vlastní spotřeba DA

137,0
879,0
270,0
136,4

0,8
0,46
0,9
0,7

109,6
406,4
243,0
95,2

10,0
15,0

0,8
0,6

8,0
9,0

40,0
21,0

0,7
1,0

28,0
21,0

Celkem (objekt)

1560,0

980

292

Pp

Pi

( kW ) (kW )

287,5

21,0
21,0

Soudobost

Při koeficientu soudobosti objektu 0,8 je soudobý příkon 784 kW.
Předpokládaná roční spotřeba

768 MWh/rok
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Spotřeba tepla/chladu
Vytápění
Vytápění bude zabezpečeno kotelnou se dvěma kotli o výkonu 2 x 550 kW.
Potřebný tepelný výkon zdroje tepla

1 100 kW

Předpokládaná roční potřeba tepla

11 160 GJ/rok.

Maximální hodinová potřeba zemního plynu

Sh = 125 m3/hod

Roční potřeba

Sr = 328 500 m3/rok
3416 MWh/rok (12 298 GJ/rok)

Chlazení
Chlazení bude zabezpečeno dvěma chladicími stroji o výkonu 2 x 400 kW.
Potřebný chladicí výkon zdroje chladu

800 kW

Předpokládaná roční potřeba chladu

3 200 GJ

Předpokládaná roční potřeba el. energie pro chlazení

290 MWh/rok (1045 GJ/rok)

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Širší komunikační souvislosti
Řešená lokalita se nachází v centru města, na území městské části Praha 1, v Pražské
památkové rezervaci.
V celém přilehlém území Prahy 1 je zavedena regulovaná zóna placeného stání. Do celé
oblasti je přístup dopravy výrazně omezen. Přístup vozidel do objektu je možný pouze jednosměrně
Jungmannovou ulicí od Národní třídy a výjezd pak směrem k Vodičkově ulici.
Umístění záměru je atraktivní i z hlediska dostupnosti městskou hromadnou dopravou.
V docházkové vzdálenosti se nachází stanice metra B (A) – Národní třída (cca 250 m) a Můstek (cca
350 m). Tramvajovou obsluhu zajišťují tramvaje č. 3, 9, 14, 24 ve Vodičkově a Lazarské ulici.
Nároky záměru na dopravu
1) Fáze výstavby
Vjezd / výjezd na staveniště
Na staveniště je navržen jeden vjezd a výjezd z ulice Jungmannova.
Dopravní trasy
Příjezd na staveniště bude veden komunikacemi vedoucími od Masarykova nábřeží, dále
bude pokračovat ulicemi Myslíkova, Spálená, Lazarská, Vladislavova, Charvátova, Jungmannova vjezd na staveniště.
Dopravní trasa pro výjezd ze staveniště bude ulicemi Jungmannova, Vodičkova, Lazarská,
Spálená, Myslíkova, Masarykovo nábřeží - směr Podolí.

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

- 25 -

Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu

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

Nasazení a četnost stavebních mechanismů
¾ 1. etapa – demolice objektů B, C, D, E (07 – 08/2007)
Tab. č. 9 Nasazení stavebních mechanismů při demoličních pracích
Název stroje
Počet (počet jízd)
Využití - počet hod/den
rypadlo CAT + přídavná zařízení
1
3 (s přestávkami)
kolový nakladač (bobcat apod.)
1
4 (s přestávkami)
kompresor
1
4 (s přestávkami)
sbíjecí kladivo
1
4 (s přestávkami)
nákladní automobil (MERCEDES,
20 jízd za den
Tatra apod.)
lehký nákladní automobil (do 3,5t)
5 jízd za den

Bourání bude prováděno postupným rozebíráním konstrukcí odshora dolů. Stavební suť bude
z vyšších pater bouraných objektů transportována na pracovní rovinu v úrovni 1. NP pomocí shozů.
¾ 2. etapa – zajištění a výkop stavební jámy, demolice podzemní části (09 – 11/2007)
Tab. č. 10 Nasazení stavebních mechanismů při 2. etapě výstavby
Název stroje
Počet (počet jízd)
Využití - počet hod/den
Rypadlo 1m3
1
7
Nakladač
1
7
Vrtná souprava na vrtání mikropilot
1
3
kompresor
1
2
sbíjecí kladivo
1
2
nákladní automobil ( MERCEDES,
30 jízd za den
Tatra apod.)

Po vybourání nadzemní části objektů B, C, D, E bude provedeno vybourání podzemní části
objektů B, D a E. Zároveň bude provedeno podchycení a zajištění zdí a základových konstrukcí
sousedních domů (zajištění stavební jámy), budou vybourány základové konstrukce a vytěžena
stavební jáma.
¾ 3. etapa – spodní stavba dostavby (12/2007 – 04/2008)
Tab. č. 11 Nasazení stavebních mechanismů při 3. etapě výstavby
Název stroje

Počet (počet jízd)

věžový jeřáb (LIEBHERR, dosah 35 m)
automix

1 - vně objektu
10 jízd za den v době
betonáže
1
1
1
1
2
5 jízd za den

čerpadlo betonové směsi
cirkulárka
kompresor
sbíjecí kladivo
svářecí trafo
nákladní automobil ( MERCEDES, Tatra
apod.)
lehký nákladní automobil (do 3,5 t)

Využití - počet hod/den
9
2 dny v cyklu 3 týdnů
5 hod v době betonáže
2
1
1
2

2 jízdy za den

V této etapě budou realizovány základové konstrukce a nosná želbet. monolitická konstrukce
podzemních podlaží. Pro vertikální dopravu a manipulaci s prvky bednění bude využit věžový jeřáb
umístěný v objektu dostavby. Betonová směs při betonáži sloupů bude dopravována jeřábem, pro
betonáž stěn a stropních desek bude použito čerpadel betonové směsi.
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¾ 4. etapa – nosná konstrukce nadzemní části dostavby (05 – 09/2008)
Tab. č. 12 Nasazení stavebních mechanismů při 4. etapě výstavby
Název stroje
Počet (počet jízd)
Využití - počet hod/den
věžový jeřáb (LIEBHERR, dosah 50
1 - vně objektu
9
m)
automix
10 jízd za den v době
2 dny v cyklu 3 týdnů
betonáže
čerpadlo betonové směsi
1
5 hod v době betonáže
cirkulárka
1
2
kompresor
1
1
sbíjecí kladivo
1
1
svářecí trafo
2
2
nákladní automobil ( MERCEDES,
5 jízd za den
Tatra apod.)
lehký nákladní automobil (do 3,5t)
2 jízdy za den

Ve čtvrté etapě bude realizována nosná želbet. konstrukce nadzemních podlaží. Způsob
dopravy materiálů - viz 3.etapa.
¾ 5. etapa – obvodový plášť (budova A: 04 – 06/2009, dostavba: 10/2008 – 05/2009)
Tab. č. 13 Nasazení stavebních mechanismů při 5. etapě výstavby
Název stroje
Počet (počet jízd)
Využití - počet hod/den
stavební výtah NOV 1000
2 - budova A
9
1 - budova B
autojeřáb
1
1
kompresor
1
1
sbíjecí kladivo
1
1
malá mechanizace
lehký nákladní automobil (do
3 jízdy za den
3,5t)

¾ 6. etapa – vnitřní stavební a dokončovací práce (budova A: 10/2007 – 06/2009,
dostavba: 10/2008 – 06/2009)
Tab. č. 14 Nasazení stavebních mechanismů při 6. etapě výstavby
Název stroje
Počet (počet jízd)
Využití - počet hod/den
stavební výtah NOV 1000
2 - budova A
9
1 - budova B
autojeřáb
1
1
kompresor
2
1
sbíjecí kladivo
2
1
malá mechanizace
nákladní automobil (
5 jízd za den
MERCEDES, Tatra apod.)
lehký nákladní automobil (do 3,5t)
6 jízd za den

¾ 7. etapa – vozovka komunikací, chodníky (06/2009)
Tab. č. 15 Nasazení stavebních mechanismů při 7. etapě výstavby
Název stroje
Počet (počet jízd)
Využití - počet hod/den
válec
1
2
vibrační válec
1
2
Nakladač (bobcat)
2
3
kompresor
1
1
sbíjecí kladivo
1
1
nákladní automobil (
2 jízdy za den
MERCEDES, Tatra apod.)
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V této etapě bude vybudováno napojení vjezdu do podzemních parkovišť na vozovku ulice
Jungmannova, po odstranění provizorního zakrytí bude provedena oprava chodníků v prostoru
staveniště.
2) Fáze provozu
Rozdělení zdrojové/cílové dopravy záměru
Určení celkového obratu pohybů vychází z konzultace s Ústavem dopravního inženýrstvým
Praha a ze zkušeností s obdobnými objekty.
Koeficient obratu pro administrativní funkci je stanoven hodnotou 2,0, takže celkový počet
pohybů za den v jednom směru vychází 128.
118 příjezdů a 118 odjezdů OA, 8 příjezdů a 8 odjezdů LNA, 2 příjezdy a 2 odjezdy TNA za
den.
V následující tabulce je znázorněn model časového průběhu výjezdu a příjezdu vozidel
během průměrného pracovního dne.
Tab. č. 16 Časový průběh výjezdů / příjezdů vozidel záměru
Hodina 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Příjezd 3 15 26 18 8 6 8 12 14 7 3 2 2 1 1 1
Odjezd 1 1 3 8 6 5 3 5 7 15 18 17 15 10 7 3
Celkem 4 16 29 26 14 11 11 17 21 22 21 19 17 11 8 4

22 - 05
1
4
5

Celkem
128
128
256

Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodující období provozu je směrováno do denní doby 6 –
22 hod. (127 příjezdů a 124 odjezdů). Na noční období 22 – 6 hod připadá 1 příjezd a 4 odjezdy.
Během dne budou dvě významnější vlny příjezdů, a to v ranních (7 – 9 hod) a časně
odpoledních (13 – 14 hod). Odjezdy jsou spojeném s ukončením pracovní doby a budou
koncentrovány do doby 15 – 18 hod.
Rozpad zdrojové a cílové dopravy záměru na dotčené komunikační síti
Grafické znázornění rozpadu zdrojové a cílové dopravy na dotčené komunikační síti je
uvedeno v kap. F Doplňující údaje.
V následujících odstavcích jsou uvedeny celkové rozpady zdrojové a cílové dopravy záměru
(OA – LNA – TNA) za 24 hod a v denním období.
Celkový rozpad za 24 hod (denní období)
Úsek 0: Vjezd do objektu
Úsek 1: Jungmannova
Úsek 1a: Ulice Jungmannova (Charv. – Palac.)
Úsek 2: Ulice Vodičkova
Úsek 3: Ulice Vodičkova (Lazar. – Navrátil.)
Úsek 4: Ulice Lazarská (Vod. – Vlad.)
Úsek 5: Ulice Lazarská (Vlad. – Spál.)
Úsek 8: Palackého
Úsek 9: Ulice Vladislavova
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Dopravně inženýrské podklady
Dopravně inženýrské podklady byly zjištěny na základě dopravně – inženýrských podkladů
ÚDI Praha, a to pro rok 2005 a výhledový rok 2010. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá
významný meziroční nárůst intenzit dopravy byly údaje pro rok 2005 využity pro hodnocení
stávajícího stavu v roce 2007. V intenzitách dopravy (ÚRM – 2010) ve výhledovém roce 2010 jsou
zahrnuty i intenzity dopravy posuzovaného záměru.
Hodnoty zatížení komunikační sítě v období 2010 (stav komunikační sítě dle Úpn),
upřesněného dle studie PPR, představují jednosměrné, celodenní zatížení všech vozidel / všech
pomalých vozidel v období 0 - 24 h, v průměrný pracovní den, bez vozidel HD osob.
Hodnoty průzkumu ÚDI 2005 představují jednosměrné, celodenní zatížení všech vozidel /
všech pomalých vozidel v období 6 – 22 h, v průměrný pracovní den, bez vozidel HD osob. Podíl
dopravního výkonu v období 6 – 22 h činí 91% (noc 9 %).
Rok 2005 (2007) – Současný stav komunikační sítě (za 24 hod)
úsek 1: Jungmannova ulice
úsek 2: Ulice Vodičkova
úsek 3: Ulice Vodičkova (Lazar. – Navrátil.)
úsek 4: Ulice Lazarská (Vod. – Vlad.)
úsek 5: Ulice Lazarská (Vlad. – Spál.)
úsek 6: Ulice Spálená (Národní – Lazarská)
úsek 7: Ulice Spálená( Lazarská – Myslíkova)

2363/110
2418/220
8517/330
7473/220
4397/110
1703/ 55
2198/ 55

Rok 2010 – Výhledový stav komunikační sítě (za 24 hod)
Úsek 0: Vjezd do objektu
Úsek 1 – 1: Vjezd ulice Jungmannova
Úsek 1 – 2: Výjezd ulice Jungmannova
Úsek 1a: Ulice Jungmannova (Charv. – Palac.)
Úsek 2: Ulice Vodičkova
Úsek 3: Ulice Vodičkova (Lazar. – Navrátil.)
Úsek 4: Ulice Lazarská (Vod. – Vlad.)
Úsek 5: Ulice Lazarská (Vlad. – Spál.)
Úsek 8: Palackého
Úsek 9: Ulice Vladislavova

236/ 16
2300/ 60
2800/ 60
200/ 10
4300/260
8400/370
7900/250
4100/160
2100/400
3400/ 70

Bilance dopravy v klidu
V souladu s vyhláškou hlavního města Prahy č. 26/99 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě byla provedena bilance potřeb zařízení pro dopravu v klidu
v souvislosti s posuzovaným záměrem.
Ve smyslu této vyhlášky leží řešený objekt v zóně 1 s koeficientem vlivu území Ku = 0,25
a koeficientem dopravní obsluhy území Kd = 0,6. Počty stání pro vozidla zdravotně postižených osob
jsou stanoveny dle vyhl. MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícch
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Základní počty stání Pz v závislosti na jednotlivých funkcích objektu
Funkce

jednotka

počet

2

1 stání připadá na
2

počet Pz

Administrativa pro veř.

m kanc. plochy

6 077

30 m

202,6

Jednotlivá prodejna

m2 užitné plochy

460

50 m2

9,2

Požadovaný počet stání se vypočte dle čl. 10, odst. 5 jako součet základních počtů stání Pz
pro jednotlivé funkce, násobený koeficienty Ku a Kd:
Požadovaný počet stání celkem: Pp = 0,25 x 0,6 x (202,6 + 9,2) = 31,77
Parkovací stání budu umístěny ve třech suterénech podzemních garážích, která jsou vzájemně
propojena s vjezdy a výjezdy do ulice Jungmannova. U TNA se předpokládá, že budou po časově
omezenou dobu parkovat v ulici Jungmannova.
Celková kapacita garáže je uvažována na 67 parkovacích míst, z nichž 4 budou ve smyslu
příslušných předpisů vyhrazeno pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Je tedy
vyhověno vyhlášce č. 26/99 Sb.
Rozdělení využití parkoviště z hlediska délky parkování:
do 1 h
do 3 h
do 5 h
nad 5 hod (celý den)

32 vozidel
46 vozidel
28 vozidel
20 vozidel

Technické řešení garáží
Garáže budou umístěny v 1. – 3. suterénu, 1. suterén bude z ulice Jungmannova přístupný
jednopruhovou obousměrnou rampou řízenou světelnou signalizací. Výškový rozdíl mezi úrovní
1. suterénu a 2 spodními podlažími bude překonáván jednopruhovými obousměrnými rampami se
světelnou signalizací.
Rampy budou obousměrné. Podélný sklon v ose rampy bude max. 13 % a lomy podélných
sklonů budou zaobleny výškovými zakružovacími oblouky. Minimální podjezdná výška v garážích se
uvažuje 2,1 m.
Ostatní infrastruktura a její ochranná pásma
Komunikace
Komunikace Jungmannova je dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
komunikací III. třídy. Pro území zastavěných částí obcí se u místních komunikací III. třídy ochranné
pásmo nestanovuje.
Vodovod
Objekt bude přes stávající vodovodní přípojkou DN 80 napojen na veřejný vodovod DN 150
v ulici Jungmannova.
Pro vodovodní potrubí jsou stanovena ochranná pásma od vnějšího líce potrubí, a to 1,5 m
pro potrubí do DN 500, přičemž veřejnoprávní orgán má právo stanovit jiný rozsah ochranného
pásma.
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Kanalizace
Odkanalizování objektu bude řešeno oddílnou vnitřní splaškovou a dešťovou kanalizací
napojenou na dvě stávající přípojky. Obě DN 200 ústí do veřejné stoky v ulici Jungmannova.
Ochranné pásmo kanalizace stanovuje správce kanalizace podle situace. Neurčí-li
vodohospodářský orgán jinak, je nutné dodržet ochranné pásmo v šířce 3 m od vnějšího líce potrubí,
případně od krajů půdorysných rozměrů souvisejících objektů.
Plynovod
Objekt bude napojen na stávající STL plynovod přípojku DN 50 umístěnou v chodníku
v Jungmannově ulici.
Středotlaký plynovod (STL) v zastavěné části obce vybudovaný po 1. 1. 2001 má ochranné
pásmo 1 m na obě strany. U plynovodů do DN 200 vybudovaných v období 1. 1. 1995 do 31. 12.
2000 činí šířka ochranného pásma plynovodu 4 m.
Zásobování elektrickou energií
V přízemí objektu D se nachází stávající velkoodběratelská trafostanice TS1000 – 7178, která
zůstane zachována v 1. fázi záměru – demolice a demontování proběhne až v druhé fázi.
Objekt bude napojen z vlastní velkoodběratelské trafostanice osazené transformátorem 1000
kVA. Trafostanice bude umístěna v 1. PP budovy.
U vestavěných transformačních stanic sahá ochranné pásmo do vzdálenosti 1 m od
obestavění, u kompaktních a zděných transformačních stanic má ochranné pásmo šířku 2 m.
Ochranná pásma elektroenergetiky (zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění)
Podzemní vedení do 110 kV
Podzemní vedení nad 110 kV
Podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková

1m
3m
1,5 m

Telekomunikační zařízení
Místní a dálková sdělovací zařízení na něž se vztahuje platnost zákona č. 151/2000 Sb.,
v platném znění, mají stanoveno ochranné pásmo ve vzdálenosti 1,5 m od krajního kabelu trasy.
Záplavové území
Objekt je mimo záplavové území Q100.
Památkové území
Objekt se nachází v památkové rezervaci hlavního města Prahy, která byla vyhlášena
nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.
Památkově chráněna je secesní fasáda objektu A.
Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných
předpisů. Stavba tato ochranná pásma inženýrských sítí respektuje.
Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny
po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Všechny zásahy stavby do popsaných
ochranných pásem budou v rámci zpracování projektové dokumentace stavby řádně vypořádány.
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Na stávajících inženýrských sítích nebudou budovány pozemní objekty zařízení staveniště,
ukládán žádný materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy.
Přeložky a rušení inženýrských sítí
V souvislosti s rekonstrukcí posuzovaného záměru bude stávající trafostanice ve dvoře
s trafem 1 x 630 kV zrušena a vybudována nová na hranici pozemku směrem do ulice Jungmannova.
Nová trafostanice bude zapojena do stávající kabelové sítě mezi stávající trafostanice TS
2771 a TS 1893. Stávající kabel (směr z TS 7178 do TS 2771) bude v místě stávající spojky VN před
objektem č.p. 23 přerušen a přes přechodovou spojku napojen na nový kabel, který bude zaveden do
nového rozvaděče VN, umístěného u fasády objektu směr k ulici Jungmannova v 1.NP. Druhý směr
bude zajištěn novým kabelem, který povede z rozvaděče VN do spojky VN před objektem č.p. 28,
kde bude naspojkován na stávající kabel VN směr TS 1893.
Během stavby nebude nutno provádět přeložky ostatních sítí.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří samostatnou
přílohu č. 3 tohoto oznámení.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru je možné definovat následující bodové, plošné
a liniové zdroje znečištění ovzduší:

Fáze výstavby záměru
Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění ovzduší pro etapu výstavby nejsou uvažovány.
Plošné zdroje
Nakladače
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). Při uvažovaných 60
pracovních dnech se jedná o 960 provozních hodin, což předpokládá spotřebu 14 400 l nafty/rok.
Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:
Tab. č. 17 Suma emisí z plošného zdroje ve fázi výstavby - nakladače
PM10
g.s-1
kg.den-1
t. rok-1
Plošný zdroj
0,0043
0,24912
0,015

Nákladní automobily
Počet a druh jednotlivých vozidel potřebných pro vlastní realizaci stavby je možno
v současném stádiu přípravy stavby pouze odhadovat. Rozhodující stavební činnosti z hlediska
staveništní dopravy (vozidla nad 3,5 t) jsou zemní práce, které jsou dle předaných podkladů
bilancovány 30 pohyby TNA za den.
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. 18 Suma emisí z plošných zdrojů – stání TNA
jako PM10
g.s-1
kg.den-1
t. rok-1
Plošný zdroj
2,434E-05 0,0010515
6,309E-05

Emise z přesunů hmot při zemních pracech
Z hlediska uvedených aktivit lze předpokládat emise související s výkopovými pracemi.
Celkově se jedná o manipulaci s 14 160 tunami materiálů. 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 0,566 tun.
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Liniové zdroje
Liniový zdroj v etapě výstavby představují pohyby automobilů při převozu vytěžené zeminy.
Při použití emisních faktorů pro etapu výstavby lze očekávat následující bilance emisí na odjezdové
trase.
Tab. č. 19 Bilance emisí liniových zdrojů ve fázi výstavby
PM10
g/m/s
kg/km/den t/km/rok
komunikace
1,168E-07
0,002103
0,0001262

Fáze provozu záměru
Bodové zdroje
Varianta 1 (Počáteční rozptylová situace 2007): Pro zhodnocení aktuálního pozadí byly
hodnoceny bodové zdroje emisí vyskytující se v blízkém okolí posuzovaného záměru – REZZO I
a REZZO II uvedené na str. 13, 14 Příl. č. 3 Rozptylové studie.
Varianta 2 (Samostatný příspěvek záměru – stav v roce 2010): Bodovými zdroji jsou kotelna
a odvětrávání podzemních parkovišť.
Tab. č. 20 Bilance emisí z uvažované kotelny
škodlivina
emisní faktor
kg/106 m3 zemního plynu
tuhé znečišťující látky
20
NOx
1920

emise – hmotnostní tok
kg/rok
8,1
777,6

Pro bilanci emisí z podzemního parkoviště byly použity pro osobní automobily emisní
faktory pro rok 2010 při rychlosti 5 km/hod a sklonu 10 %.
Tab. č. 21 Bilance emisí z podzemních parkovišť
2010
NOx
CO
PM10
OA
EURO 4
0,8623
11,1674
0,0007

Benzen
0,0238

Dopravní proběh (práce) v parkovací garáži (vozometry/24hod) byl oznamovatelem
specifikován 33,5 vozokilometry za den, tedy 12228 vozokilometry za rok. Pro větrání garáží se
použije vzduch již jednou použitý pro větrání obchodních ploch. Odvod vzduchu bude proveden nad
střechu objektu (tedy 29,54 m nad terénem). Pro 67 parkovacích míst je zapotřebí 18 000 m3/h
vzduchu. Průměr výduchu je 1,7 m2.
Tab. č. 22 Bilance emisí odpovídající zadaným vozokilometrům
komunikace
parking

g.s-1
0,0005015

komunikace
parking

g.s-1
4,071E-07

NOx
kg.den-1
0,0288871
PM10
kg.den-1
2,345E-05

t.rok-1
0,0105438

g.s-1
1,384E-05

t.rok-1
8,559E-06

g.s-1
0,0064949

Benzen
kg.den-1
0,0007973
CO
kg.den-1
0,3741079

t.rok-1
0,000291
t.rok-1
0,1365494

Varianta 3 (Výsledný stav s realizací záměru – stav v roce 2010): Pro zhodnocení aktuálního
pozadí byly zohledněny bodové zdroje emisí, které jsou totožné s variantou Počáteční stav.
Plošné zdroje
Varianta 1 (Počáteční rozptylová situace 2007): Plošné zdroje nejsou ve výpočtu uvažovány,
protože nelze získat podklady o rozsahu všech běžných parkovacích ploch v zájmovém území
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a intenzit výměn na nich z hlediska rezidentů. Tato nejistota je však zohledněna v emisních faktorech
programu MEFA, kde emisní faktory pro jednotlivé škodliviny jsou různé pro různé rychlosti vozidel,
a při zadáních rychlostí od 50 km/hod. a méně emisní faktory simulují městský provoz, který zahrnuje
i průměrné zastavování a rozjíždění se vozidel.
Varianta 2 (Samostatný příspěvek záměru – stav v roce 2010): Jako plošný zdroj jsou
uvažovány 4 pohyby TNA v době 6 – 22 hod.
Tab. č. 23 Bilance emisí z plošného zdroje znečišťování – varianta 2
komunikace
Parking TNA

g.s-1
6,57E-05

Komunikace
Parking TNA

g.s-1
3,245E-06

NOx
kg.den-1
0,0056764
PM10
kg.den-1
0,0002804

t.rok-1
0,0020719

g.s-1
3,472E-07

t.rok-1
0,0001023

g.s-1
0,0001165

Benzen
kg.den-1
0,00003
CO
kg.den-1
0,0100684

t.rok-1
1,095E-05
t.rok-1
0,003675

Varianta 3 (Výsledný stav s realizací záměru – stav v roce 2010): Plošné zdroje nejsou ve
výpočtu uvažovány, protože nelze získat podklady o rozsahu všech běžných parkovacích ploch
v zájmovém území a intenzit výměn na nich z hlediska rezidentů. Tato nejistota je však zohledněna
v emisních faktorech programu MEFA, kde emisní faktory pro jednotlivé škodliviny jsou různé pro
různé rychlosti vozidel, a při zadáních rychlostí od 50 km/hod. a méně emisní faktory simulují
městský provoz, který zahrnuje i průměrné zastavování a rozjíždění se vozidel.
Ve vztahu k posuzovanému záměru je zohledněn stejný plošný zdroj jako ve variantě 2.
Liniové zdroje
Varianta 1 (Počáteční rozptylová situace 2007): Dle předaných podkladů jsou ve výpočtu této
varianty uvažovány intenzity dopravy pro úseky 1 – 5 a jim odpovídající intenzity dopravy v roce
2007 (viz kap. B.II.4). Vstupním údajům odpovídají bilance emisí uvedené v následující tabulce.
Tab. č. 24 Bilance emisí z liniových zdrojů ve variantě 1
Úsek
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

komunikace

NOx
kg/km.den-1

-1

g/m.s

-1

t/km. rok

-1

g/m.s

Benzen
kg/km.den-1

-1

t/km. rok

Jungmannova

1,135E-05

0,4086623

0,1491617 1,418E-07

0,0051057

0,0018636

Vodičkova
Vodičkova (Lazar.Navrátilova

1,552E-05

0,5585978

0,2038882 1,618E-07

0,0058262

0,0021266

3,85E-05

1,3860657

0,505914

5,008E-07

0,0180303

0,0065811

Lazarská (Vod..Vlad.)

3,126E-05

1,1252633

0,4107211 4,286E-07

0,0154307

0,0056322

Lazarská (Vlad. – Spál.)

1,769E-05

0,2323859 2,492E-07

g/m.s-1

0,0089703
CO
kg/km.den-1

0,0032742

komunikace

0,6366737
PM10
kg/km.den-1

Jungmannova

2,455E-07

0,0088375

0,0032257 2,292E-05

0,8250359

0,3011381

Vodičkova
Vodičkova (Lazar.Navrátilova

4,589E-07

0,016521

0,0060302 3,024E-05

1,0885354

0,3973154

7,563E-07

0,0272265

0,0099377

7,84E-05

2,8225401

1,0302271

Lazarská (Vod..Vlad.)

5,291E-07

0,0190485

0,0069527

6,44E-05

2,3184169

0,8462222

Lazarská (Vlad. – Spál.)

2,737E-07

0,0098545

0,0035969 3,666E-05

1,3199081

0,4817665

t/km. rok-1
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Varianta 2 (Samostatný příspěvek záměru – stav v roce 2010): Celkové rozpady
zdrojové/cílové OA – LNA – TNA pro uvažované úseky 0 – 5, 8, 9 jsou uvedeny v kap. B.II.4. Jim
odpovídající bilance emisí uvedené v následujících tabulkách.
Tab. č. 25 Bilance emisí z liniových zdrojů ve variantě 2 – NOx, benzen
NOx
Úsek

komunikace

-1

g/m.s

kg/km.den

-1

Benzen
-1

t/km. rok

-1

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

0

Vjezd do objektu

4,439E-07

0,01598

0,0058327 7,178E-09

0,0002584

9,432E-05

1

Jungmannova

4,64E-07

0,0167032

0,0060967 6,644E-09

0,0002392

8,731E-05

1a

Jungmannova (Charv. –
Palac.)

2,285E-08

0,0008225

0,0003002 3,694E-10

0,0000133

4,855E-06

2

Vodičkova

4,444E-07

0,0159982

0,0058393 6,328E-09

0,0002278

8,315E-05

3

Vodičkova (Lazarská –
Navrátilova)

6,894E-07

0,0248198

0,0090592 9,861E-09

0,000355

0,0001296

4

Ulice Lazarská (Vod. –
Vlad.)

2,124E-07

0,0076466

0,002791

3,006E-09

0,0001082

3,949E-05

5

Ulice Lazarská (Vlad. –
Spál.)

2,059E-07

0,0074116

0,0027052

2,9E-09

0,0001044

3,811E-05

8

Palackého

4,411E-07

0,0158807

0,0057965 6,275E-09

0,0002259

8,245E-05

9

Vladislavova

2,938E-08

0,0010575

0,000386

0,0000171

6,242E-06

4,75E-10

Tab. č. 26 Bilance emisí z liniových zdrojů ve variantě 2 – PM10, CO
PM10
Úsek

komunikace

-1

g/m.s

kg/km.den

-1

CO
-1

-1

t/km. rok

g/m.s

kg/km.den-1 t/km. rok-1

0

Vjezd do objektu

1,889E-09

0,000068

2,482E-05

9,879E-07

0,035564

0,0129809

1

Jungmannova

5,533E-09

0,0001992

7,271E-05

9,97E-07

0,0358912

0,0131003

1a

Jungmannova (Charv. –
Palac.)

9,722E-11

0,0000035

1,278E-06

5,085E-08

0,0018305

0,0006681

2

Vodičkova

5,45E-09

0,0001962

7,161E-05

9,534E-07

0,0343222

0,0125276

3

Vodičkova (Lazarská –
Navrátilova)

8,272E-09

0,0002978

0,0001087

1,481E-06

0,0533138

0,0194595

4

Ulice Lazarská (Vod. –
Vlad.)

2,683E-09

0,0000966

3,526E-05

4,549E-07

0,0163766

0,0059775

5

Ulice Lazarská (Vlad. –
Spál.)

2,656E-09

0,0000956

3,489E-05

4,404E-07

0,0158536

0,0057866

8

Palackého

5,436E-09

0,0001957

7,143E-05

9,461E-07

0,0340607

0,0124322

9

Vladislavova

1,25E-10

0,0000045

1,643E-06

6,538E-08

0,0023535

0,000859

Varianta 3 (Výsledný stav s realizací záměru – stav v roce 2010): Ve výhledovém stavu jsou
v intenzitách dopravy (ÚRM – 2010) v roce 2010 zahrnuty i intenzity dopravy posuzovaného
záměru. Intenzity dopravy pro úseky 0 – 5, 8, 9 jsou uvedeny v kap. B.II.4. Jim odpovídající bilance
emisí uvedené v následujících tabulkách.
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Tab. č. 27 Bilance emisí z liniových zdrojů ve variantě 3 – NOx, benzen
NOx
Úsek

-1

Benzen
-1

t/km. rok

-1

kg/km.den-1 t/km. rok-1

komunikace

g/m.s

Vjezd do objektu

1,022E-06

0,0368056

0,013434

9,667E-09

0,000348

0,000127

1-1

Vjezd Jungmannova

9,676E-06

0,348346

0,1271463

1,307E-07

0,004706

0,0017177

1-2

Výjezd Jungmannova

1,131E-05

0,407096

0,14859

1,571E-07

0,005656

0,0020644

1a

Jungmannova (Charv. –
Palac.)

1,014E-06

0,036516

0,0133283

1,211E-08

0,000436

0,0001591

2

Vodičkova

2,344E-05

0,843666

0,3079381

2,674E-07

0,009626

0,0035135

3

Vodičkova (Lazarská –
Navrátilova)

4,079E-05

1,468592

0,5360361

5,009E-07

0,018032

0,0065817

4

Ulice Lazarská (Vod. –
Vlad.)

3,482E-05

1,25365

0,4575823

4,558E-07

0,01641

0,0059897

5

Ulice Lazarská (Vlad. –
Spál.)

1,917E-05

0,690006

0,2518522

2,413E-07

0,008686

0,0031704

8

Palackého

8,3E-06

0,298814

0,1090671

1,171E-07

0,004214

0,0015381

9

Vladislavova

1,363E-05

0,490612

0,1790734

1,903E-07

0,006852

0,002501

0

kg/km.den

-1

g/m.s

Tab. č. 28 Bilance emisí z liniových zdrojů ve variantě 3 – PM10, CO
PM10
komunikace

-1

g/m.s

kg/km.den

Vjezd do objektu

3,282E-08

1-1

Vjezd Jungmannova

1-2

-1

CO
-1

-1

kg/km.den-1 t/km. rok-1

t/km. rok

g/m.s

0,0011816

0,0004313

1,99E-06

0,0716536

0,0261536

1,479E-07

0,005326

0,001944

2,047E-05

0,736786

0,2689269

Výjezd Jungmannova

1,549E-07

0,005576

0,0020352

2,41E-05

0,867536

0,3166506

1a

Jungmannova (Charv. –
Palac.)

2,211E-08

0,000796

0,0002905

2,079E-06

0,074856

0,0273224

2

Vodičkova

5,624E-07

0,020246

0,0073898

4,753E-05

1,710906

0,6244807

3

Vodičkova (Lazarská –
Navrátilova)

8,32E-07

0,029952

0,0109325

8,42E-05

3,031172

1,1063778

4

Ulice Lazarská (Vod. –
Vlad.)

5,931E-07

0,02135

0,0077928

7,305E-05

2,62975

0,9598588

5

Ulice Lazarská (Vlad. –
Spál.)

3,663E-07

0,013186

0,0048129

3,981E-05

1,433046

0,5230618

8

Palackého

1,065E-07

0,003834

0,0013994

1,776E-05

0,639374

0,2333715

9

Vladislavova

1,826E-07

0,006572

0,0023988

2,908E-05

1,046992

0,3821521

0

2. Odpadní vody
Fáze výstavby
V průběhu stavby budou pro připojení zařízení staveniště a pro případné napojení odvodnění
stavební jámy použity stávající kanalizační přípojky. Dešťové vody ze staveniště a ze stavebních jam
budou vypouštěny do kanalizace po usazení kalů v sedimentačních jímkách.
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Fáze provozu
Stávající přípojky kanalizace jsou dvě, pravděpodobně nerekonstruované. Obě jsou DN 200
a ústí do veřejné stoky v ulici Jungmannova. První přípojka se nachází v severním rohu objektu
směrem do ulice, je litinová dimenze DN 200 a ústí v 1. suterénu objektu. Druhá, taktéž litinová, je
dimenze DN 200, je v jižním rohu objektu a ústí ve druhém suterénu.
Rekonstruovaný objekt bude odkanalizován vnitřní splaškovou a dešťovou kanalizací
napojenou na stávající přípojky. Vnitřní kanalizace bude napojena na stoku jednotné kanalizace.
Splašková voda
Splašková kanalizace řeší odvod splašků od zařizovacích předmětů, odvodnění podlah
strojoven a odvod kondenzátu od klimatizačních zařízení. Kanalizace bude všude v místech, kde je to
možné, vedena gravitačně. Zařizovací předměty pod úrovní gravitační kanalizace budou svedeny do
čerpací jímky, která bude přečerpávat splašky do kanalizační přípojky.
Dešťová voda
Dešťová kanalizace bude vedena částečně vnitřkem budovy a částečně venkovními svody po
fasádě objektu. Všechna dešťová kanalizace bude zaústěna do stávajících přípojek jednotné
kanalizace.
Podzemní garáže budou bezodtokové, případný úkap bude sveden do bezodtokových jímek,
které budou pravidelně čištěny.
Místnost dieselagregátu bude opatřena záchytnou vanou, která v případě úniku paliva či
maziva tyto látky zachytí a zabrání jim uniknout dále do kanalizace. Z toho důvodu není nutná ani
instalace lapače ropných látek.
Bilance odpadních vod
Množství splaškových vod bude ekvivalentní množství spotřebované vody. Roční množství
odváděných splaškových vod bude 8 633 m3/rok
(Dešťovou vodu nelze vzhledem k zastavěnému pozemku zasakovat, a proto bude veškerá
dešťová voda odváděna do kanalizace)
Dešťová voda
1400 m2 (koeficient 1)
65 m2 (koeficient 0,7)
0,03 l/s/m2
Q = 1400 x 0,03 + 65 x 0,7 x 0,03 = 52,37 l/s

Odvodňovaná plocha střechy
Odvodňované zpevněné plochy
výpočtový déšť
Průtok deštových vod

3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění
a navazujícími a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky
381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek. V platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající
ve fázi demolice, rekonstrukce a provozu záměru a způsob nakládání s těmito odpady.
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Demolice
Při prováděných demolicích lze předpokládat vznik těchto druhů odpadů:
Při demolici bude vznikat především 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 budou přednostně recyklovány.
V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, je třeba odpad roztřídit
na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu
určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečného odpadu.
Jak již bylo řečeno, budou převážně vznikat kusy betonu a další druhy stavebních materiálů.
Odpad na bázi betonu, pokud není znečištěn nebezpečnými látkami (asfalty, oleje, atd.), bude
recyklován.
Při zpracování kovových materiálů může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a třísky železných
kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování. Předpokládá se
vznik malého množství tohoto odpadu.
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 a uloženy na skládce nebezpečných odpadů. Povinnosti při nakládání
s odpady z azbestu vyplývají z § 35 zákona 185/2001 Sb., o odpadech.
V rámci stavby bude vznikat také směsný stavební odpad (17 09 04), který bude
shromažďován na staveništi (ve vanových kontejnerech) a následně recyklován či ukládán na skládku
odpadu.
V souvislosti se zařízením staveniště budou rovněž vznikat komunální odpady jinak blíže
neurčené, které lze zařadit v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 sb. do skupiny 20. Kal ze septiků
a žump (20 03 04) bude odstraněn v ČOV.
Tab. č. 29 Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při demolici
Kód druhu
odpadu

12 01 01
12 01 03
12 01 13
13 02
15 01
15 02 02
15 02 03
16 02 05
16 06
17 01 01
17 01 06
17 01 07
17 02 01

Název odpadu

Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Odpady ze svařování
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Obaly (včetně odděleně sbíraného komun. Odpad. Obalu)
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
Ostatní vyřazená zařízení
Baterie a akumulátory
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
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O
O
O
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N
O
O
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O
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O
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Kód druhu
odpadu

17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03 01
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 07
17 04 08
17 04 09
17 04 11
17 05 03
17 05 04
17 06 01
17 06 04
17 08
17 09 03
17 09 04
20 03 01
20 03 04
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Název odpadu

Cihly
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. Látky nebo nebezp. Látkami znečištěné
Asfaltové směsi s příměsí dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Zinek
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiál s obsahem azbestu
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiál na bázi sádry
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky.
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Smašný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

Kategorie
odpadu

O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
N
N
O
N
O
N
O
O, N
N
O
O
O

Pozn. k tabulce: N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován dle vyhl. hl. m. Prahy
č. 24/2001 § 11 a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, jeho prováděcích předpisů a vyhlášek (Vyhl. MŽP ČR 381/2001 Sb.). Likvidace případných
odpadů z azbestových stavebních hmot bude prováděna v souladu se zákonem č.178/2001 Sb.
Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do
kontejneru umístěného v prostoru staveniště. Přednostně budou odpady využity (stavební recykláž,
dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo
jiným využitím. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona
o odpadech k jejich převzetí oprávněny. K přejímce po skončení demolic budou předloženy doklady
o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné,
a evidence odpadů ze stavby.
Některé materiály budou nabídnuty k druhotnému využití (kovové předměty, železný šrot,
odpadní kabely, asfalt bez dehtu), druhotné suroviny budou předány do sběrny.
Předpokládaný celkový objem demoličních prací (množství stavebního a demoličního
odpadu) je 4 600 m3.
Kovové části
Kovové prvky - nosná konstrukce střech, klempířské částí staveb, zbytky otopného systému,
armatura z betonových konstrukcí, kabely a nahodilý kovový šrot, který se vyskytuje na ploše
a uvnitř objektů, budou na staveništi vytříděny. Vytříděný materiál bude řízeným způsobem předán
odborné firmě zabývající se sběrem kovového šrotu.
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Dřevěné části
Dřevěné konstrukce střech, podlahy, příčky, okenní rámy, parapety a ostatní dřevěné
konstrukce budou rozebírány a dále využíván na skládkách, případně uloženy.
Zdivo a betonové konstrukce
Suť z cihelného zdiva a betonových konstrukcí bude odvezena na vhodnou lokalitu mimo
staveniště, kde bude rozdrcena a vzniklá drť bude dále použita.
Odpad vznikající při rekonstrukci
Rekonstrukcí objektu na administrativní budovu se předpokládá vznik pilin, hoblin, odřezků,
dřevotřískových desek a dýh řazených do kategorie 03 01 05. Tento odpad bude recyklován.
Při rekonstrukci budou vznikat zbytky barev a nátěrových hmot, které řadíme do podskupiny
08 01 a 08 02. V této podskupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité
technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou
shromažďovány v uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy
k odstranění. Ostatní odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03) lze ukládat na skládkách S –
OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na skládku NO.
Předpokládá se vznik odpadů kategorizovaných jako 08 04 09 – Odpadní lepidla a těsnící
materiály obsahující organická rozpouštědla. Jedná se o nebezpečný odpad, který bude odstraněn
specializovanou firmou.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny
a třísky železných kovů, 12 01 02 Železný šrot, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13
Odpady ze svařování. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin. Původce odpadů je
povinen vznikající odpady třídit na jednotlivé druhy a kategorie odpadů a takto utříděné druhy
odpadů předávat do vlastnictví pouze osobám k tomu oprávněným.
„Vyjeté“ a upotřebené oleje budou vznikat použitím ve stavebních strojích. 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. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění
mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají 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. Nejpravděpodobnější je, že údržba techniky bude
prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
Zbytky organických rozpouštědel a ředidel mohou v zanedbatelném množství vznikat při
ředění barev, popř. čistění materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky rozpouštědly znečištěné.
Jedná se o odpad 14 06 02, 14 06 03. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém
uzavíratelném sudu nebo nádobě a následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných
firem, popř. odstraněny ve spalovně nebezpečných odpadů.
V období výstavby mohou dále vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly,
plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie
„ostatní“). Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10
N, 15 01 11 N) patří do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny
a předávány přednostně k následnému využití nebo recyklaci. Obaly znečištěné nebezpečnými
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látkami budou nebezpečné složky zbaveny, nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako
s nebezpečným odpadem.
V rámci realizace stavby budou pravděpodobně 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 nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou
současně transportním obalem.
Opotřebované pneumatiky (16 01 03) mohou vznikat v souvislosti s provozem dopravních
stavebních strojů. Odpad bude předáván specializované firmě. Kromě toho vhodné odstranění
(recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění „povinná
osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou 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. Povinností výrobce, popř.
dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
V rámci realizace rekonstrukce bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší
míře obsahovat zbytky 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. Nebezpečný odpad se musí přednostně dekontaminovat
v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO.
Stavební odpad 17 02 01 – dřevo (stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci
stavebních konstrukcí, apod.) se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno a následně bude
nabídnuto k dalšímu využití. V případě nezájmu bude dřevo po štěpkování vstupovat do odpadu ze
zeleně (kompost) tepelně nebo bude využito ve spalovně.
Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolačních
materiálů obsahující dehet (17 03 03 N). Kromě toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní
odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do druhu sklo, plasty, dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (17 02 04 N). Odpady budou předány
oprávněné osobě k odstranění.
Ostatní izolační materiály patřící do kategorie 17 06 02 budou recyklovány.
Budou vznikat odpadní stavební materiály obsahující azbest kategorizované pod číslem 17 06
05. Jedná se o nebezpečný odpad odstraněný specializovanou firmou. Ta bude rovněž odstraňovat
nebezpečný odpad kategorizovaný jako úlomky beton znečištěný škodlivinami kategorie 17 07 01.
Při provozu zařízení staveniště bude vznikat směsný komunální odpad (20 03 01). Množství
vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a odděleným sběrem.
Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39) a dále
předány k recyklaci.
Použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11) budou využity jako
čistící hadry.
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Tab. č. 30 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při rekonstrukci
Kód druhu
Název odpadu
odpadu
03 01 05
08 01
08 04 09
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 13
13 01
13 02
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
15 02 02
15 02 03
16 01 03
16 06 01
17 01 01
17 01 02
17 01 99
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03 01
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 11
17 04 07
17 04 09
17 04 11
17 05 01
17 05 03

Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky, dýhy
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla
Piliny a třísky železných kovů
Železný šrot
Piliny a třísky neželezných kovů
Odpady ze svařování
Odpadní hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 15 02 02
Pneumatiky
Olověné akumulátory
Úlomky betonu znečištěné škodlivinami
Cihly
Odpad druhově blíže neurčený
Keramika
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné
Asfaltové směsi s příměsí dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Zinek
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kameny
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
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Kód druhu
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17 05 04
17 06 02
17 06 05
17 09 04
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Název odpadu
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Ostatní izolační materiály
Stavební materiály obsahující azbest
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Oděvy
Textilní materiály
Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

20 01 10
20 01 11
20 02 01
20 03 02
20 02 03
20 03 01
20 03 03

Kategorie
odpadu
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Doklady o odstranění odpadu předloží dodavatel stavebních prací.
Předpokládané množství odpadů vznikajících při rekonstrukci
V současné fázi není možné kvantifikovat množství odpadů vzniklých při rekonstrukci. Bude
upřesněno v další fázi projektové dokumentace.
Obecné požadavky na nakládání s odpady ve fázi demolice a rekonstrukce
Povinnosti původců odpadů jsou stanoveny v § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby,
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem
o odpadech a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB
a zařízení obsahující PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci
archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním
s odpady,
i)

zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

j)

vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu
se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,
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k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
l)

platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveným v tomto
zákoně.

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 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který
stanoví pro rok 2005 (resp. 2010) dosažení 50 % (resp. 75 %) podílu využívání vzniklého stavebního
a demoličního odpadu. Tuto kvótu také předepisuje Plán odpadového hospodářství Hl. m. Prahy
(prosinec 2004).
Odpad bude na staveništi tříděn. Dále bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo
do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady dále
využity (stavební recyklát, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich
uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou
dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby potřebné podmínky.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech odděleně, ve speciálních
nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo
dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů.
Uvedené odpady budou předávány firmě, která má oprávnění k nakládání s tímto druhem odpadů dle
zákona č.185/2001 Sb., § 4 a 12.
Odpad vznikající při provozu
Během užívání rekonstruovaného objektu budou vznikat odpady především
z administrativních prostor, v nepoměrně menší míře i z obchodních ploch v přízemí budovy.
V celém objektu bude při provozu záměru vznikat převážně 20 03 01 - směsný komunální
odpad. Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a
odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty
(20 01 39) a biologicky rozložitelný odpad (20 02 01). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do
barevně odlišených nádob, pro které je vhodné v areálu vyčlenit „hnízdo“, prostor pro soustředěné
umístění nádob pro oddělený sběr vytříděných složek. Směsný komunální odpad bude shromažďován
v kontejnerech na směsný komunální odpad.
Za provozu administrativních pracovišť budou vznikat upotřebené, nefunkční zářivky
a výbojky (zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Nefunkční zářivky budou odváženy
některé z firem zabývajících se zneškodňováním tohoto odpadu. (Podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb.,
v platném znění se povinnost zpětného odběru vztahuje mj. i na výbojky a zářivky.)
Upotřebený toner z tiskáren a kopírovacích zařízení doporučujeme zařadit do druhu 20 01 27
N, nebo 20 01 28 v případě, že nebezpečné látky neobsahuje. Toner bude částečně recyklován
specializovanými firmami. Odstranění toneru budou zajišťovat oprávněné osoby, které vydají
původci odpadu osvědčení o odstranění.
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Vyřazené akumulátory a baterie mohou být původcem odpadu zařazovány rovněž do skupiny
20 – komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 20 01 34. Baterie a akumulátory patří podle
zákona o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně
upraveno speciálními podmínkami. Pro sběr baterií bude na určeném místě umístěn kontejner pro
jejich sběr (zdarma zajišťuje např. fa Ecobat).
V průběhu provozu jednotlivých kanceláří budou v důsledku skončení životnosti elektrických
a elektronických zařízení vznikat odpady 20 01 35 N nebo 20 01 36 v závislosti na přítomnosti
nebezpečných látek. Jedná se zejména o upotřebenou výpočetní techniku a audiovizuální techniku.
Dle platného zákona o odpadech patří elektrická a elektronická zařízení mezi vybrané výrobky a po
využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Taková zařízení
budou v první fázi nabídnuta k odprodeji, poté budou zařazena do systému odděleného sběrem
elektroodpadu (odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných
uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném).
Drobný odpad z administrativních pracovišť bude zařazován mezi 20 03 01 - směsný
komunální odpad. Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat
tříděním a odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01
02), plasty (20 01 39). Směsný komunální odpad a případně i vytříděné složky komunálního odpadu
budou shromažďovány v kontejnerech umístěných v rámci vyčleněných místností pro uložení
odpadu.
Při údržbě objektu budou vznikat znečištěné hadry (15 02 02 nebo 15 02 03), prázdné nádoby
od barev, laků, čistících prostředků (15 01 10), resp. prázdné spreje (15 01 11).
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. Stanou se součástí směsného komunálního
odpadu.
Odpady charakteru „N“ Nebezpečný se běžně v objektu nebudou vyskytovat, případný odpad
tohoto charakteru (z údržby a servisu objektu) bude odstraněn smluvně, přímo firmou zajišťující
servis a údržbu, která odpad okamžitě v rámci servisu odveze. Všechny odpady budou na základě
smluv (budou předloženy při kolaudaci objektu) odstraněny organizacemi, které mají povolení
k nakládání s odpady.
Předpokládané druhy vznikajících odpadů uvádíme v následující tabulce. Převážně se jedná
o odpady kategorie ostatní, v omezené míře o nebezpečný odpad.
Tab. č. 31 Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu

Název odpadu

Kategorie
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 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

N

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

- 46 -

Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu

Kód druhu
odpadu

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

Název odpadu

Kategorie
odpadu

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 03

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

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

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 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 35

O

20 01 39

Plasty

O

20 01 40

Kovy

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

Obecné požadavky na nakládání s odpady ve fázi provozu záměru
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 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.
Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu se schváleným
Plánem odpadového hospodářství Hl. m. Prahy tak, aby splnil všechny relevantní cíle a opatření
v dokumentu obsažená.
Shrnutí
Odvoz odpadu bude provádět smluvně zajištěná firma oprávněná k nakládání s odpady.
Při činnosti bude kladen především důraz na prevenci vzniku a využívání odpadů v souladu
s § 10 a § 11 zákona o odpadech. Snahou musí být přednostní využití odpadů vhodných k úpravě
(recyklaci).
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. Hluk
Fáze demolice
Hluk z demoličních prací byl podrobně vyhodnocen v samostatné Příl. č. 2 tohoto oznámení:
Akustická studie – hluk ze stavební činnosti (demolice).
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Ve výpočtu jsou zohledněny stavební práce hlučnějšího charakteru. Jedná se o bourací práce
v průčelí budovy A do ulice Jungmannovy - bourání kamenného obkladu a budování vjezdu do
dvorní části, dále o bourací práce v dvorní části - bourání objektů B, C a D.
Emisní charakteristika strojů při demolici (resp. akustické výkony strojů)
1x rypadlo Caterpillar +přídavná zařízení k bagru
1x nakladač Caterpillar
1x sbíjecí kladivo
1x kompresor : hladina akustického tlaku A ve vzdál.10 m

LWA = 102 dB
LWA = 104 dB
LWA = 101 dB
LpA = 76,0 dB

Fáze výstavby
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 rozmístěná po
stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Ve fázi výstavby byly posouzeny etapy 2 – 7 (viz kap. B.I.6).
V následující tabulce jsou uvedeny emisní charakteristiky nasazené strojní techniky
v jednotlivých etapách výstavby.
Tab. č. 32 Emisní charakteristiky strojů v jednotlivých etapách stavby
Stavební zdroj

t [h] / n

LW A[dB]

Rypadlo 1m

7

114

Nakladač

7

112

Vrtná souprava na vrtání mikropilot

3

115

kompresor

2

96

sbíjecí kladivo

2

116

30 jízd za den

113

9

106

10 jízd za den v
době betonáže

113

5 hod v době
betonáže

107

cirkulárka

2

104

kompresor

1

96

sbíjecí kladivo

1

116

svářecí trafo

2

91

nákladní automobil (MERCEDES, Tatra
apod.)

5 jízd za den

113

lehký nákladní automobil (do 3,5t)

2 jízdy za den

111

9

106

10 jízd za den v
době betonáže

113

2. etapa
3

nákladní automobil (MERCEDES, Tatra
apod.)
3. etapa
věžový jeřáb (LIEBHERR, dosah 35 m)
automix
čerpadlo betonové směsi

4. etapa
věžový jeřáb (LIEBHERR, dosah 50 m)
automix
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Stavební zdroj

t [h] / n

LW A[dB]

čerpadlo betonové směsi

5

109

cirkulárka

2

104

kompresor

1

96

sbíjecí kladivo

1

116

svářecí trafo

2

91

nákladní automobil (MERCEDES, Tatra
apod.)

5 jízd za den

113

lehký nákladní automobil (do 3,5t)

2 jízdy za den

111

stavební výtah NOV 1000, 3x

9

83

autojeřáb

1

109

kompresor

1

96

sbíjecí kladivo

1

116

3 jízdy za den

111

stavební výtah NOV 1000, 3x

9

83

autojeřáb

1

109

kompresor

2

96

sbíjecí kladivo

2

116

nákladní automobil (MERCEDES, Tatra apod.)

5 jízd za den

113

lehký nákladní automobil (do 3,5t)

6 jízd za den

111

válec

2

103

vibrační válec

2

106

Nakladač (bobcat)

6

106

kompresor

1

96

sbíjecí kladivo

1

116

2 jízdy za den

113

5. etapa

lehký nákladní automobil (do 3,5t)
6. etapa

7. etapa

nákladní automobil (MERCEDES, Tatra apod.)

t
n
LwA

je doba trvání akustické emise v průběhu denní pracovní směny,
je počet příjezdů a odjezdů, jedná-li se o mobilní zdroj, který na staveništi pobývá
krátkou dobu,
je hodnota akustického výkonu stroje.

Staveništní doprava je nejkritičtěji charakterizována dopravní intenzitou třiceti pohybů
nákladních automobilů denně (méně než 2 nákladní automobily za hodinu). Z hlediska ovlivnění
obytné zástavby v okolí dopravních tras je takový příspěvek irelevantní a je zřejmé, že díky tak
malému nárůstu intenzity nelze objektivně vůbec prokázat ovlivnění stávající akustické situace
v zájmovém území. Z tohoto důvodu je staveništní doprava zahrnuta pouze do výpočtu hluku
v nejbližším okolí staveniště, tedy v situaci za součinnosti ostatních stavebních strojů v jednotlivých
etapách.
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Fáze provozu
Dominantní zdroj hluku ve fázi provozu bude představovat obslužná doprava záměru.
Intenzity obslužné dopravy související se záměrem jsou uvedeny v kap. B.II.4.
Dalším zdrojem hluku budou stacionární zdroje, především pak vzduchotechnické a chladící
jednotky umístěné na střeše objektu. Jejich předpokládané akustické charakteristiky jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tab. č. 33 Emisní charakteristiky stacionárních zdrojů
Zařízení

LAeq, 1m [dB]

LWA [dB]

Chladící jednotka

70

81

Vzduchotechnická jednotka

64

75

Ventilátory

64

75

LAeq, 1m
Lwa

je ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr od zdroje
je hodnota akustického výkonu stroje

5. 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 několika 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.

6. Záření radioaktivní a elektromagnetické
V objektech se nepředpokládá používání žádných zdrojů elektromagnetického ani
radioaktivního záření.
Podle mapy radonového rizika znázorněné na následujícím obrázku leží zájmové území
v oblasti středního radonového rizika.
Obr. č. 2 Mapa radonového rizika

Zdroj: Mapový server Magistrátu hl. m. Prahy

Vzhledem k požadavkům vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb.,
o radiační ochraně, bude nutné v další fázi projektové dokumentace provést v zájmovém území
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příslušná měření půdního radonu. Výsledek detailního průzkumu koncentrací půdního radonu
v zájmovém území by měl být, spolu s návrhem případných ochranných opatření, předložen k řízení
ke stavebnímu povolení.

7. Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

V celé budově nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy.
Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, které lze obecně identifikovat, jsou:
• požár,
• exploze,
• únik nebezpečných látek,
• úraz elektrickým proudem,
• porucha technologického zařízení,
• vzdutí hladin podzemní vody,
• teroristický útok atd.

Dopady na okolí
Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Vzhledem k tomu,
že budovy přímo sousedí s dalšími objekty, je přenos požáru pravděpodobný. 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 odpadních vod.
Včasným zásahem lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tuto problematiku je třeba řešit
v manipulačním řádu kanalizace.

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 centra 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 jednotlivých oddělení či profesí. Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat
zejména úrazy. Poruchám technologických zařízení lze zabránit jejich pravidelnou a důkladnou
údržbou.
Pro prevenci vzniku či šíření požáru budou v objektu instalovány roletové zkrápěné stěny
a požární hydranty dimenzované na příslušný objekt.
V objektu bude použita běžná ochrana před bleskem a proti přepětí.
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Následná opatření
Pro případ výpadku proudu budou instalovány záložní zdroje elektrické energie.
Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád. Problematika požáru
a protipožárních opatření je detailněji řešena v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení.
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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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních 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) 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.
V zájmovém území se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability.
V širším okolí (cca do 1 km) se vyskytují následující prvky ÚSES:
•

NRBK Vltava – spolu s břehovými porosty tvoří tok řeky Vltavy základní prvek
ÚSES v území

•

LBC Střelecký ostrov – funkční lokální biocentrum

2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné
prvky, památné stromy
Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území podle zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ani přírodního parku.
Nejbližší chráněná území přírody (cca 2 km) jsou: PP Petřínské skalky a PP Letenský profil.
Jediným registrovaným významným krajinným prvkem v k.ú. Nové Město je Botanická
zahrada Univerzity Karlovy (cca 1 km).
Nejbližšími památnými stromy jsou platan javorolistý (Platanus hispanica) na Karlově
náměstí (cca 0,5 km) v k.ú. Nové Město a tis červený (Taxus baccata) v Rajském dvoře u Františkánů
(cca 0,3 km) v k.ú. Staré Město

3. 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 mají smluvní ochranu nebo jsou
chráněny jako zvláště chráněná území.
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 8. 2. 2007 (č.j. S –
MHMP – 048430/2007/1/OOP/VI/ST) nebude mít uvedený záměr významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti.
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4. Území historického, kulturního nebo archeologického
významu
Pražská kotlina byla osidlována již od 4. tisíciletí př. n. l., avšak o zásadním osídlení mluvíme
teprve v 5. a 6. století za příchodu prvních slovanských obyvatel. Protože tento kraj ležel ve středu
Evropy a vedlo zde mnoho obchodních cest, byl v 9. století založen Pražský hrad a o něco později
Vyšehrad. Pražský hrad se záhy stal sídlem českých knížat. Pod ochranou panovnické rezidence
vzniká v podhradí tržiště mezinárodního významu, které se od 11. století přetvářelo v městské
sídliště.
Od roku 1971 je území historických pražských měst Pražskou památkovou rezervací, která se
roku 1992 stala součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mimo jiné na území
metropole existují velmi hodnotné památkové zóny architektury 19. a 20. století (Baba, Barrandov,
Dejvice, Bubeneč, Horní Holešovice, Karlín, Nusle, Ořechovka, Smíchov, Vinohrady, Žižkov,
Vršovice). byly zde vyhlášeny i památkové zóny a rezervace vesnického stavitelství, které jsou však
ve větší či menší míře narušeny novodobou výstavbou či nevhodnými úpravami (Bohnice, Buďánka,
Ďáblice, Hostivař, Královice, Ruzyně, Stodůlky, Troja – Rybáře).
V širším okolí zájmové lokality byly již v minulosti rekognoskovány pozůstatky
středověkého osídlení, v těsné blízkosti zájmového území se nachází mimo jiné židovské pohřebiště
ve Vladislavově ulici. Lze tedy při rekonstrukci administrativní budovy počítat s výskytem
archeologických památek.
Rekonstruovaný objekt se nachází v památkové rezervaci v hlavním městě Praze zapsané na
seznam světového dědictví UNESCO.
V dostatečném předstihu před započetím zemních prací je nutné zaslat oznámení příslušnému
orgánu památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací.

5. Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Zájmové území se nachází v Městské části Praha 1. Podle údajů Českého statistického úřadu
bylo k 1. 1. 2004 evidováno na Praze 1 31 964 obyvatel.
Nejbližší okolí rekonstruovaného objektu je relativně hustě zalidněné s vysokou hustotou
zalidnění. Hustota obyvatelstva v městské části Praha 1 je 5 863 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).
Městská část Prahy 1 je charakterizována historickou zástavbou, úzkou uliční sítí, ale
i moderními obchodními centry. V okolní zástavbě převažují komerční objekty (především
administrativní budovy), kulturní a společenská zařízení a v menší míře jsou zastoupeny i obytné
domy.

6. Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném
území
Žádné významné staré ekologické zátěže nebo stávající kontaminace půdního prostředí, které
by bylo třeba v důsledku realizace stavby likvidovat, se neočekávají. Při rekonstrukci je třeba
postupovat tak, aby nedošlo dodatečně k lokálnímu znečištění horninového prostředí.
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7. Soulad s územním plánem hl.m. Prahy
Posuzovaný záměr se dotkne katastrálního území Nové Město, parcely č. 710. Objekt se
nachází na adrese Jungmannova 15 č. p. 26, Praha 1.
Územní plán (ÚP) sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen dne 9.9.1999 a vydán vyhláškou
hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb.
Dle změny ÚP SÚ HMP č. Z 1000/00 (revize Úpn) se dotčený pozemek v současné době
nachází v území všeobecně smíšeném (SV – 6) pro využití po stavebních úpravách a dostavbě
k administrativním účelům.
Využití objektu č.p. 26 na pozemku č.p. 710 v k.ú. Nové Město k administrativním účelům
v území všeobecně smíšeném (SV – 6) je podle platné změny ÚP SÚ MHP č. Z 1000/00 přípustné
bez dodatečného umisťování bytových ploch do nebytového objektu.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace je součástí přílohy H oznámení.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
1. Ovzduší
Klima
Podle atlasu klimatických oblastí (Quitt, 1971) spadá zájmové území do oblasti T2, tj. oblast
mírně teplá, podoblast mírně suchá a okrsek mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou.
V následujících tabulkách jsou pro orientaci uvedeny dlouhodobé charakteristiky klimatu za
období 1961 – 1990 a za rok 2005 ze stanice Praha - Ruzyně (364 m n.m.) a Praha – Karlov (261 m
n.m.).
Tab. č. 34 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

Tab. č. 35 Charakterisitky klimatu za rok 2005
Charakteristika

Karlov

Ruzyně

Průměrná roční teplota vzduchu

10,2 °C

8,5 °C

Průměrný roční úhrn srážek

437,6 mm

498,5 mm

Trvání slunečního svitu

1872,5 h

1858,6 h

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti
větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry růžice pro Prahu 1 jsou prezentovány v následující
tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze 2006.
Obr. č. 3 Stabilitní růžice

Obr. č. 4 Rychlostní růžice
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Tab. č. 36 Hodnoty větrné růžice

Souhrnná větrná růžice pro lokalitu Praha 1 ukazuje, že převládají větry vanoucí
z jihozápadního až západního směru.
Kvalita ovzduší
Hlavní město Praha patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi nejvíce zatížené
oblasti v ČR. Významný podíl na tomto znečištění mají oxidy dusíku, jejichž obsah v celkové imisi se
neustále zvyšuje, oxidy síry a prašný aerosol. Zvýšený podíl oxidů dusíku a relativní úbytek oxidů
síry je důsledkem rozrůstajícího se automobilismu a snížení počtu lokálních topenišť. Nejzávažnějším
následkem tohoto stavu je tzv. "letní smog", kde k celkovému znečištění navíc přistupuje účinek UV
záření.
Informace o stávajícím stavu znečištění ovzduší v Praze 1 je možné získat z nejbližších
měřících stanic AIM ČHMÚ (Automatický Imisní Monitoring Českého hydrometeorologického
ústavu) – stanice č. 771: Praha 1 – nám. Republiky, č. 1137: Praha 1 – Národní muzeum.
Hodnoty imisního pozadí pro jednotlivé znečišťující látky na nejbližších stanicích jsou
uvedeny v tabulkách na straně 32 – 33 v Příl. č. 3 – Rozptylové studii.
Dalším vstupním údajem vypovídající o stávajícím stavu ovzduší je model ATEM (2004) pro
imisní pozadí NO2, PM10, CO a benzenu. Jeho grafické znázornění je uvedeno na str. 34 – 35 Příl. č. 3
Rozptylové studie.
Vyhodnocením naměřených hodnot na stanicích AIM a modelu ATEM pro jednotlivé
polutanty lze konstatovat:
Měřené pozadí NO2 v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nevylučuje překračování
imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM se v zájmovém území pohybují
vypočtené koncentrace ročního aritmetického průměru kolem 40 µg.m-3, což představuje imisní limit.
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Měřené pozadí PM10 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 40 až 50 µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu
CO z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3.
Imisní pozadí CO dle nejbližší stanice AIM se pohybuje do 1843 µg.m-3. Dle modelu ATEM
lze imisní pozadí odhadnout do 900 µg.m-3. Nedochází tedy k překračování imisního limitu.
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. Dle modelu ATEM se průměrné roční koncentrace pohybují kolem 4 µg.m-3.

2.Voda
V zájmovém území záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče.
Osu odvodnění zájmové oblasti představuje tok Vltavy se zaříznutým údolím, který má
převážně erozní ráz s jedenácti vyvinutými terasovými stupni.
Hydrologicky náleží hodnocený záměr v rámci širších vztahů do povodí Vltavy od Berounky
po Rokytku (č. hydrologického pořadí 1-12-01). Dotčené území se nachází v dílčím povodí č. 1-1201-0230.
Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území.
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty vybraných ukazatelů (koncentrace
v mg/l) pro profil Vltava – Podolí:
Tab. č. 37 Profil Vltava – Podolí (období září 2005 – září 2006)
Ukazatel
Průměrná hodnota
Třída jakosti
BSK5
2,25 mg.l-1
II.
CHSK (Cr)
20,5 mg.l-1
II.
NH4 - N
0,1 mg.l-1
I.
NO3 - N
2,74 mg.l-1
I.
P - celkový
0,11 mg.l-1
II.
Saprobní index makrozoobentosu
2,2 (dne 15.9. 2005)
II.

Podle ČSN 757221 a ukazatelů uvedených v tabulce č. 37 se jedná o neznečištěnou až mírně
znečištěnou vodu (třída I. – II.). Uspokojující hodnoty sledovaných ukazatelů jsou především
výsledkem dlouholetého trendu zlepšování kvality povrchové vody.
Třída I - neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou
činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému
pozadí v tocích.
Třída II - mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností
tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého
a udržitelného ekosystému.
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Podzemní voda
Z hlediska hydrogeologických poměrů se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajónu
6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy tvořené horninami krystalinika,
proterozoika a paleozoika.
Hladina podzemní vody daného hydrogeologického rajónu je volná s puklinovou
propustností, nízkou transmisivitou < 1.10-4 m2/s a mineralizací 0,3 – 1 g/l. Chemický typ je Ca – Mg
- HCO3 – SO4. Tyto vody jsou často, díky svému nízkému pH a přítomnosti agresivního CO2,
agresivnější na betonové konstrukce. Podzemní vody není v zájmové lokalitě využívána, proto není
sledována její kvalita.
Hladina podzemní vody se podle archívních údajů nalézá pod půdorysem budovy č.p. 15
přibližně na kótě 185,30 m n.m. tedy cca 11,5 m pod stávajícím povrchem terénu – mimo dosah i
ovlivnění základů stávajícího domu i základů budoucí dostavby.
Vzhledem k celkové úrovni urbanizace okolního území se za normálních klimatických
podmínek nepředpokládají výraznější nástupy hladiny podzemní vody oproti archívními sondami
stanovené úrovni. Pouze dlouhodobý, vyšší stav hladiny řeky v době povodní vyvolá prokazatelné
změny hladiny podzemní vody. Čára 100 leté vody, dosahující ke kótě 190,76 m n. m. je vedena cca
500 m západně od posuzovaného objektu.
Staveniště leží mimo dosah říční vody, a proto není ohroženo zaplavením ani vzdutím vody.
Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani
v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod. Z vodohospodářského hlediska jde o
lokalitu bez perspektivy vodohospodářského využití.

3. Půda
Podle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené záměrem zařazeny jako druh
zastavěná plocha a nádvoří a nalézají se v památkově chráněném území. Uvedený pozemek nepatří
ani do kategorie zemědělského půdního fondu, ani k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.
Širší okolí záměru v současnosti tvoří především zpevněné plochy, komunikace a zástavba.
V důsledku hojně probíhající stavební činnosti v minulosti byl původní půdní pokryv téměř zcela
zlikvidován a v území se dnes hojně nachází antropogenní navážky.
Zeminy kvartérního pokryvu
Povrch skalního podkladu je v zájmovém území i v jeho širším okolí zakryt kvartérními sedimenty zastoupenými fluviálními pleistocenními uloženinami a antropogenními sedimenty
(navážkami).
V celé ploše zájmového území se v nadloží skalního podkladu vyskytují sedimenty maninské
vltavské terasy (pleistocén).
Ve vyšších polohách říčních náplavů převládají středně zrnité, zahliněné písky s drobnými
valounky a drobný štěrk; hlouběji je písek i štěrk hrubozrnnější s významnější příměsí větších
valounů do velikosti 10 až 30 cm. Od úrovně cca 7 m pod terénem převládají hrubší písčité štěrky,
které při bázi terasy přecházejí do zajílovaných hrubých písčitých štěrků. Lokálně jsou uváděny také
polohy zahliněných až hlinitých písků s příměsí drobného štěrku. V archívním vrtu, který byl
proveden cca 100 m SV v Palackého ulici je popisována spíše písčitá skladba terasy; do hloubky 11,7
m zde vystupují zahliněné písky s příměsí štěrku.
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Povrch fluviálních náplavů může být ve studovaném prostoru také místy (pod navážkami)
zakryt vrstvou nejmladších říčních uloženin, charakteru hlinitého, slídnatého písku až písčité hlíny.
Jedná se o holocénní uloženiny, vzniklé v době extrémních – povodňových stavů které sedimentovaly
za povodní – tzv. povodňové hlíny.
Mocnost celé vrstvy říčních náplavů se pohybuje kolem 12 m včetně svrchní polohy navážky,
která zde v souvislé, cca 2 až 4 metrové vrstvě lemuje povrch terénu.
Všemi archivními sondami byly v širším okolí zájmového území zjištěny navážky v mocnosti
cca od 2 do 4 m. Poloha navezené zeminy v daném prostoru souvisí hlavně s terénními úpravami,
realizovanými od dob středověku po současnost. Složení těchto navážek není příliš různorodé; z větší
části se jedná o překopaný místní – písčitý materiál, s obsahem různých úlomků, kamenů a zbytků
zdiva. S ohledem na značné stáří navážek a na základě zkušeností, předběžně hodnotíme navezené
písčité, antropogenní uloženiny jako dostatečně konsolidované, ulehlé nebo středně ulehlé.
Podle archívních materiálů se studovaná lokalita nenalézá v prostoru nad bývalým
opevněním, které reprezentovalo hradby a hradební příkop. Tyto staré pozůstatky středověkého
opevnění (navážky v prostoru zasypaného hradebního příkopu a zbytky hradebních zdí) nebudou
tedy ovlivňovat stavební práce ani základové poměry dostavovaného objektu.
Při rekonstrukčních pracích je však třeba postupovat tak, aby nedošlo dodatečně k lokálnímu
znečištění horninového prostředí.

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

Česká Vysočina

Soustava (subprovincie)

Poberounská subprovincie

Oblast

Brdská oblast

Celek

Pražská plošina

Podcelek

Říčanská plošina

Okrsek

Pražská kotlina

Pražská kotlina zaujímá nižší části údolí Vltavy (údolní nivu a nejnižší terasy) mezi Velkou
Chuchlí a Podbabou s výběžky do údolí dolních toků Botiče (po Vršovice) a Rokytky (po Vysočany Hloubětín). V tomto okrsku se nachází převážná část historického jádra Prahy.
Určujícím prvkem reliéfu Prahy je Vltava, která prodělávala složitý vývoj nejenom v období
celého pleistocénu, ale zvláště v posledních tisíci letech. Zvlášť důležitá a člověkem značně
přetvořená část vltavského údolí ležící v areálu Starého Města a Malé Strany je budována třemi
terasami. Jde o maninskou terasu, pod ní ležící terasou újezdskou a nejnižší terasou v úrovni dnešní
nivy - tzv. terasou nebovidskou. Povrch maninské terasy leží ve výšce 189 - 198 m n. m. Její trasa
probíhá přibližně Dlouhou ulicí, okrajem Staroměstského náměstí a Jilskou ulicí. Povrch maninské
terasy nebyl ve středověku zaplavován vysokými vodami, takže byl vhodný pro osídlení. Tato terasa
pravděpodobně představuje úroveň se dvěma do sebe vloženými glaciálními cykly, protože směrem
po proudu se dále člení do několika úrovní, v nichž známe koryta vyplněná povodňovými hlínami.
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Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je skalní podklad v zájmovém území budován
komplexem provrásněných barrandienských hornin, které náleží ke staršímu paleozoiku; konkrétně se
pod půdorysem domu jedná o ordovické souvrství dobrotivských břidlic, které zde reprezentuje facie
jílovitých břidlic.
Dobrotivské břidlice mají v nezvětralém stavu tmavě šedou až černošedou barvu, jsou
jílovité, hrubě slídnaté a často obsahují i slabou prachovitopísčitou příměs; lokálně obsahují drobné
jílovitopísčité konkrece s karbonátovým tmelem. Ordovické jílovité břidlice snadno zvětrávají do
větší hloubky. Směrem od zvětralého povrchu skalního podkladu bývají hlinitostřípkovitě až
střípkovitě, následně úlomkovitě rozpadavé. Směrem do hloubky přecházejí v navětralou, hrubě
úlomkovitou až kusovitě odlučnou, poměrně pevnou horninu. Pod stávajícím objektem se tyto
břidlice nacházejí pod celým půdorysem základů.
Podle popisu směrodatných archivních sond je povrch skalního podkladu zakryt cca 12 m
mocnou vrstvou zemin kvartérního pokryvu. Horniny skalního podkladu se zde v daném případě
neuplatňují jako základová půda. Podle popisů archívních sond se ve zkoumané lokalitě i v jejím
širším okolí ordovické břidlice vyskytují v hloubce 12,0 až 12,2 m pod terénem. Při povrchu jsou tyto
horniny pouze do malých hloubek silně zvětralé, řádově 10 až 20 cm; hlouběji jsou již popisovány
v navětralém stavu.
Kvartérní pokryv je zastoupen především fluviálními sedimenty, které jsou tvořeny
uloženinami údolní terasy Vltavy. V jejich nejsvrchnější poloze jsou zastoupeny písčité hlíny a hlinité
písky, směrem do podloží se vyskytují písky se štěrkem a hrubé písčité štěrky s valouny křemene,
křemence a buližníku. Dále se zde vyskytují navážky.
Báze terasy má rovinný průběh na úrovni 180 m n. m. Nejmladší a morfologicky nejnižší
terasové akumulace kladené do posledního (würmského) glaciálu vyplňují dna údolních zářezů jak
řek, tak i všech ostatních přítoků. Vytvářejí buď pískoštěrková tělesa, vycházející místy až na povrch,
nebo jsou krytá holocénními povodňovými hlínami, dejekčními kužely či úzkými pruhy mladých
svahovin či splachů. Do erodovaných povrchů svrchnopleistocénních údolních teras větších řek
bývají vloženy holocénní nivní výplně. Velká část povrchu nejmladších terasových akumulací byla
v centru Prahy průběhem dob terénně upravena zvláště mohutnými navážkami, takže současná
nivelizace povrchu je v těchto místech značně druhotně antropogenně ovlivněna.
Hydrogeologické poměry
Hydrogeologicky nejvýznamnějším prostředím jsou zeminy kvartérního pokryvu a to
vzhledem ke své dobré průlinové propustnosti a značné mocnosti. Svrchní část skalního podkladu je
charakterizována existencí hydrogeologického režimu s omezenou puklinovou a částečnou
průlinovou propustností v prostředí rozvolněného a rozpukaného skalního masívu.
Zájmová budova je situována na pravém břehu Vltavy, cca 550 m od nábřežní zdi. Poloha
lokality v blízkosti toku Vltavy jednoznačně určuje hydrogeologický režim území. Zcela zde proto
dominuje hydrogeologický kolektor vázaný na akumulaci písčitých a štěrkovitých sedimentů terasy.
Náplavy maninské terasy (včetně mladších, holocénních písčitých a hlinitopísčitých náplavů) tvoří
jeden hydrogeologický celek. Voda v náplavech terasového stupně – poříční voda, komunikuje
s vltavskou vodou v řečišti. Povrch podložních ordovických břidlic v podstatě představuje izolátor,
resp. poloizolátor, na němž se svrchní horizont podzemní vody nadržuje. Vzhledem
k subhorizontálnímu průběhu povrchu skalního podloží je možno hovořit o téměř konstantní mocnosti
zvodnělé vrstvy písků a štěrků, a to cca 0,5 až 1 m.
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Po stránce chemismu se jedná v prostředí terasových sedimentů převážně o vodu vápenatobikarbonátovou, slabě zásadité reakce. Převážně se jedná o vodu slabě agresivní na betonové
konstrukce přítomností agresivního CO2; u řady archívních rozborů z této oblasti však podzemní voda
terasových sedimentů agresivitu nevykazuje. Voda má rovněž obvykle nízký obsah síranů.

5. Flóra
Zájmové území z hlediska fytogeografického členění se nachází v Českém termofytiku, zčásti
v mezofytiku ve fytogeografickém okresu Pražská plošina.
Potenciální přirozená vegetace *
Dle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, 1998) je pro zájmové území záměru
typické společenstvo lipové doubravy (Tilio – Betuletum.
* pozn.: Pod pojmem “potenciální přirozená vegetace” se rozumí taková vegetace, která by pokrývala
území v případě, že by nebylo ovlivněno činností člověka. Takovou vegetaci zachycuje geobotanická
rekonstrukční mapa ČSR v měřítku 1: 200 000 (Mikyška et al., 1968).

Aktuální vegetace
Zájmové území se nachází v prostředí člověkem zcela pozměněném bez výskytu jakékoliv
vegetace. V řešeném území záměru se vyskytují pouze zpevněné plochy. Okolní vegetační plochy
nejsou předmětem rekonstrukce objektu. Vzhledem ke způsobu provádění rekonstrukce nebudou
žádné vegetační plochy dotčeny.

6. Fauna
Území je součástí Českobrodského bioregionu, který částečně zasahuje do východní části
Pražské plošiny.
Fauna bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy (ježek západní,
ropucha krátkonohá, kobylka Leptophyes punctatissima). Řeka Vltava patří v zásadě do cejnového
pásma, doznívá však na ní vliv Vltavské kaskády, a tak má řeka částečně charakter sekundárního
pstruhového pásma.
Navrhovaný záměr se nachází v centru hlavního města Prahy, v území zcela přeměněném
člověkem, jehož charakter prakticky vylučuje možnost osídlení náročnějšími druhy živočichů.
V lokalitě navrhovaného záměru lze očekávat výskyt běžných druhů živočichů žijících ve městě.
Z ptáků se zde předpokládá výskyt holuba domácího (Columba palumbus), dále je možný pozorovat
výskyt kosa černého (Turdus merula), vrabce polního (Passer domesticus), pěnkavy obecné (Fringilla
coelebs), sýkory koňadry (Parus major) a dalších. Ze savců je možný výskyt hlodavců jako myš
domácí (Mus musculus) či potkan obecný (Ratus norvergicus).
Z faunistického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji z tohoto důvodu
chránit. Nebyl zde prokázán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění.

7. Krajina
Záměr je situována v intravilánu města, v zastavěném území Nového Města hl. m. Prahy.
Zájmového území posuzovaného záměru má městský charakter, krajina je velmi silně
antropogenně ovlivněna. Původní přírodní prostředí bylo člověkem v průběhu staletí zcela
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přeměněno. Nelze tedy v pravém slova smyslu hovořit o krajině, ale spíše o charakteru městské části.
Původní krajinný ráz byl již v minulosti zcela změněn.
Prostor určený pro výstavbu záměru se nachází přímo v centru hlavního města Prahy,
v Pražské památkové rezervaci. Konkrétně se jedná o objekt v Jungmannově ulici.
V okolní zástavbě převažují vícepodlažní komerční objekty (především administrativního
charakteru) a stavby s kulturně – historickou hodnotou. V menší míře je zastoupena nesouvislá obytná
zástavba.

8. Kulturní památky a hmotný majetek
Kulturní památky
Zájmový objekt, který bude rekonstruován se nachází v centrální části Pražské památkové
rezervace, která je od roku 1992 zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.
Na území Prahy 1 se nachází 1 253 nemovitých památek, z nichž 27 je národní kulturní
památkou.
Secesní uliční fasáda objektu A, která je předmětem plánované rekonstrukce je památkově
chráněna.
Na seznamu Národního památkového ústavu jsou zapsány následující kulturní památky
vyskytující se v širším okolí záměru:
•

Židovský hřbitov bývalý – zv. Židovská zahrada, archeologické stopy

•

čp. 22 sbor Husův

•

čp. 28 měšťanský dům Měšťanská besedy

•

čp. 29 měšťanský dům

•

čp. 35 jiná správní stavba Škodových závodů

•

čp. 736 činžovní dům – Hlávkovy domy

•

čp. 738 měšťanský dům

•

čp. 747 měšťanský dům U tří domů, U Zvonařů

•

čp. 748 Měšťanský dům Mozaretum

•

čp. 749 měšťanský dům U tří hroznů

V k.ú. Nové Město jsou registrovány následující národní kulturní památky: Národní divadlo,
Národní muzeum, Novoměstská radnice, Pomník sv. Václava a Petschkův palác.
Hmotný majetek
Realizací záměru dojde k zásahu do hmotného majetku.
Rekonstrukcí posuzovaného záměru dojde ke kompletní demolici objektů B, C, D, E. U
objektu A budou uskutečněny demoliční práce v malém rozsahu, což je dáno nutností vybudování
transportní trasy. (Bližší charakteristika demoličních prací je uvedena v kap. B.I.6).
Dále bude zrušena stávající trafostanice ve dvoře s trafem 1 x 630 kV a vybudována nová na
hranici pozemku směrem do ulice Jungmannova. S tím souvisí přerušení stávajícího kabelu v místě
přípojky VN před objektem č.p. 23 a jeho napojení na nový kabel.
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9. Počáteční akustická situace
Dominantní vliv na stávající akustickou situaci území má doprava na komunikacích
v zájmovém území. Jedná se především o ulici Jungmannova, kde se intenzity dopravy pro rok 2005
pohybují okolo 2150/100 (všech vozidel/pomalých vozidel) v době od 6 - 22 hod.
Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá významný nárůst intenzit dopravy v letech 2007 –
2010 v ulici Jungmannova, lze očekávat, že počáteční i výhledová akustická situace (podrobněji viz.
kap. D.I.4 Vlivy na akustickou situaci) v zájmovém území bude obdobná.
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Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Záměrem investora je rekonstruovat stávající objekt administrativní budovy. Při rekonstrukci
bude zachována budova A se secesní fasádou. Ostatní objekty budou odstraněny a na jejich místě
vyroste nový dvorní trakt. Rekonstruovaný objekt bude sloužit převážně k administrativním účelům.
Nejbližší okolí rekonstruovaného objektu je relativně hustě zalidněné s vysokou hustotou
zalidnění. V okolní zástavbě převažují komerční objekty (především administrativní budovy),
kulturní a společenská zařízení a v menší míře jsou zastoupeny i obytné domy.
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.
Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené záměrem zařazeny jako druh
zastavěná plocha a nádvoří. Uvedený pozemek nepatří ani do kategorie zemědělského půdního fondu,
ani k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.
Žádné významné staré ekologické zátěže nebo stávající kontaminace půdního prostředí se
neočekávají.
V zájmovém území se nevyskytují žádné vodoteče. Osu odvodnění zájmové oblasti
představuje tok Vltavy. Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území.
Z hlediska hydrogeologických poměrů se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajónu
6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy tvořené horninami krystalinika,
proterozoika a paleozoika. Podzemní voda se v lokalitě za normálních stavů běžně pohybuje kolem
12 m pod úrovní terénu.
Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani
v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod.
Z regionálně geologického hlediska patří hodnocené území k barrandienskému spodnímu
paleozoiku středočeské oblasti, které je ve vlastním zájmovém území budováno sedimentárními
horninami ordovického stáří.
V území nebyly zjištěny zvláště chráněnými druhy rostlin ani živočichů. Zastřešený dvorní
trakt stávajícího objektu je bez jakékoliv vegetace.
Rekonstruovaný objekt se nachází v památkové rezervaci v hlavním městě Praze zapsané na
seznam světového dědictví UNESCO. V územním plánu je označen jako SV – území všeobecně
smíšené.
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. Původní krajinný ráz
byl již v minulosti zcela změněn.
V širším okolí zájmové lokality byly již v minulosti rekognoskovány pozůstatky
středověkého osídlení, v těsné blízkosti zájmového území se nachází mimo jiné židovské pohřebiště
ve Vladislavově ulici. Lze tedy při rekonstrukci administrativní budovy počítat s výskytem
archeologických památek.
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V dostatečném předstihu před započetím zemních prací je nutné zaslat oznámení příslušnému
orgánu památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací.
Před zahájením rekonstrukce budou demolovány objekty B, C, D, E a bude zrušena stávající
trafostanice ve dvoře a v souvislosti s tím přerušen kabel v místě přípojky VN před objektem č.p. 23.
U stávajícího stavu ovzduší nelze vyloučit překračování imisních limitů z hlediska ročního
aritmetického průměru pro NO2 a 24 hodinové koncentrace pro PM10. U CO a benzenu dle
naměřených hodnot na stanicích AIM a modelu ATEM nedochází k překračování imisního limitu.
Dominantní vliv na stávající akustickou situaci v území má doprava na přilehlých
komunikacích, především v ulici Jungmannova.
Závěr
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 zdraví a sociálně–ekonomické podmínky obyvatel
Sociální a ekonomické vlivy
Přínosem realizace posuzovaného záměru bude vytvoření nových pracovních míst.
Z hlediska ekonomických důsledků bude mít provoz záměru 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.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy.
Předpokládaný max. počet pracovníků bude cca 160, s tím, že jejich počet se bude měnit dle průběhu
výstavby areálu a nasazení jednotlivých profesí. Předpokládaný počet pracovníků THP dodavatele
stavby bude cca 30 pracovníků.

Vlivy na zdraví
Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaném dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je
provedeno stručné posouzení zdravotních rizik souvisejících s posuzovaným záměrem
zpracovatelským týmem předkládaného oznámení.
V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru, můžeme za potenciální zdroj
zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do ovzduší.
Z hlediska potenciálního zdravotních rizika jsou vyhodnoceny výsledky hlukové a rozptylové
studie, které uvádějí předpokládanou hlukovou zátěž ze stacionárních zdrojů záměru, ze související
dopravy a imisní příspěvek oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 a benzenu, jakožto
hlavních škodlivin z dopravy a spalování zemního plynu.
Metodika
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je v posledních letech stále více
využívána 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.
Hluk – vlivy na zdraví obyvatelstva
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:
•

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,

•

zhoršení komunikace řečí - v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům
nespokojenosti,

•

nepříznivé ovlivnění spánku - se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání,
probouzením, alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku,

•

ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku - byly
prokázány v řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky
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hluku mohou být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce,
tak i trvalé ve formě hypertenze a ischemické choroby srdeční,
•

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,

•

nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem - zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je
plnění úkolů spojených s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy,

•

obtěžování hlukem - vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří
pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje
nebo vyčerpání.

Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu
k bodovým a liniovým zdrojům hluku. Akustická studie (viz. příloha č. 1 oznámení) hodnotí
počáteční akustickou situaci v roce 2007, fázi výstavby záměru a fázi provozu záměru (výhledový rok
2010 – stav bez provozu záměru a stav s provozem záměru).
Akustická studie se zabývá hlukovou expozicí nejbližší okolní zástavby v době provádění
uvažované stavby a hodnotí ve výpočtových bodech denní ekvivalentní hladinu hluku v jednotlivých
etapách výstavby.
Z výsledků vyplývá, že v průběhu demoliční činnosti bude hluková zátěž z provozu
stavebních strojů včetně dopravy nákladními auty na staveništi působící v chráněných venkovních
prostorech staveb po opatření zkrácení pracovní doby pro hlučné práce a v případě použití
protihlukových stěn při stavební-demoliční činnosti bude pod limitními hodnotami, které uvádí
nařízení vlády č.148/2006 Sb.
V průběhu stavební činnosti lze usuzovat, že hodnoty hluku před fasádou obytného objektu
na jižní straně dvorního traktu se mohou pohybovat nad limitními hodnotami. V závislosti na zvolené
činnosti můžou hladiny akustického tlaku v tomto místě dosahovat hodnot v rozmezí 67 – 80 dB
(hygienický limit 65 dB). Je rovněž nutné konstatovat, že obtěžování nadlimitním hlukem v době
rekonstrukce se týká obyvatel pouze jednoho obytného domu. Je tedy nutné dodržet opatření uvedená
v kap. D.I.2.
Hluk z běžné dopravy před fasádami domů v ulici Jungmannova dosahuje v denním období
hodnot až 64,1 dB (hygienický limit 55 dB), čímž nejsou splněny podmínky platné legislativy. Tato
hodnota platí společně pro současný (2007) a výhledový stav (2010), a to pro stav bez příspěvku
obslužné dopravy záměru. Přibližně 130 automobilů obsluhujících objekt zvýší tuto hodnotu ve
výhledu o dalších 0,3 dB. Takové zvýšení není možné v praxi objektivně prokázat (měřením) ani
subjektivně zaznamenat. Hodnota 0,3 dB je totiž menší než běžně uznávaná fyzikální chyba
nejpřesnějších měřících přístrojů o hodnotě ± 2 dB.
Hladiny hluku od samotného záměru splňují hygienický limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů před fasádami nejbližších
obytných domů nebudou překračovat hygienické limity v noční ani v denní době. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku před fasádami okolních obytných domů dosahuje maximální hodnoty 35,5
dB ve dne a 31,1 dB v noci (limit 50/40 dB).
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Při kvalitativní charakteristice zdravotních účinků hlukové zátěže na obyvatele okolní
zástavby je možné vycházet z tabulky č. 38, 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. 38 Nepříznivé účinky hlukové zátěže na obyvatelstvo
Nepříznivý účinek

40-45 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

Vzhledem k tomu, že hluk z běžné dopravy před fasádami domů v ulici Jungmannova
dosahuje v denním období pro PAS (rok 2007) i pro výhledový stav (rok 2010) hodnot až 64,1 dB,
nejsou již v současné době splněny podmínky platné legislativy a obyvatelé stávající zástavby
v zájmové lokalitě jsou vystaveni úrovni hlukové zátěže, která vyvolává pocity obtěžování a ztěžuje
běžnou komunikaci řečí a v neposlední řadě může mít při dlouhodobé expozici v menší míře
i negativní důsledky na kardiovaskulární systém.
Přírůstky hladin akustického tlaku vlivem dopravní obsluhy posuzovaného objektu jsou
pouze v řádu několika desetin dB, což je nárůst měřením neprokazatelný a také sluchem je tato změna
nepostřehnutelná.
Na objektech, kde nejsou splněny limitní hladiny ve venkovním prostoru je třeba se zaměřit
na ochranu vnitřních prostor.
Znečištění ovzduší - vlivy na zdraví obyvatel
Z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo přichází u posuzovaného záměru do úvahy
především působení imisí látek v ovzduší, jejichž zdrojem je zejména související doprava (podzemní
garáže, pozemní komunikace) a ostatní v rozptylové studii hodnocené zdroje znečištění ovzduší.
Předmětem hodnocení na základě zpracované rozptylové studie je proto možný vliv imisí
škodlivin, konkrétně oxidu uhelnatého, prašného aerosolu frakce PM10, oxidu dusičitého a benzenu.
Výstavba
Rozsah zemních prací lze označit za významný a lze tudíž očekávat, že etapa výstavby může
představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky
eliminovat. U objektů nejbližší zástavby by se příspěvky k imisní zátěži ve vztahu k 24 hodinovému
aritmetickému průměru měly pohybovat do 5,65 µg.m-3, což vzhledem k dočasnosti stavby lze
považovat za přijatelný příspěvek.
Provoz
Z vypočtených příspěvků samotného záměru k imisní zátěži lze vyslovit závěr, že tyto
příspěvky nebudou znamenat významnější změnu v imisní situaci zájmového území.
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Zdravotní riziko imisí škodlivých látek v ovzduší – Identifikace a charakterizace nebezpečnosti
Výběr látek – 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.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě
páchnoucí. Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 100 až 410 µg/m3, při zvýšení
koncentrace se na čichový vjem projevuje adaptace.
Konverzní faktor : 1 ppm NO2 = 1880 µg/m3.
Přírodní pozadí NO2 představují roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3,
v městských oblastech dosahují hodnot desítek µg/m3. V ovzduší 22 měst monitorovaných
hygienickou službou se roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v letech 2001 - 2002
pohybovaly v rozmezí od 19 do 43 µg/m3.
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. Do klinických
studií a experimentů ovšem nejsou zařazování osob s těžší formou plicních onemocnění. Při odvození
krátkodobé imisní koncentrace z hodnoty LOAEL byl proto použit 50% bezpečnostní faktor.
Směrnicová 1hodinová maximální imisní koncentrace NO2 pak činí 200 µg/m3.
Úskalím epidemiologických studií při expozici z venkovního ovzduší je obtížné odlišení
účinků NO2 od dalších souběžně působících látek. Nejspolehlivější kvantitativních vztahy mezi
expozicí a účinkem byly proto odvozeny ze studií vycházejících z expozice ve vnitřním prostředí.
Nejcitlivější věkovou skupinou populace se zde jeví starší děti ve věku 5 – 12 let, u kterých
byl meta-analýzou studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov zjištěn 20 % nárůst rizika
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respiračních obtíží a onemocnění dolních cest dýchacích při každém zvýšení koncentrace o 28 µg/m3
(dvoutýdenní průměr) při expozici v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 122 µg/m3 nebo možná
vyšší. Toto zjištění je významné, neboť opakované respirační infekce u dětí představují zvýšené
riziko poškození plic v pozdějších letech. Studie u menších dětí nebo u dospělé populace statisticky
významný vliv na respirační nemocnost v souvislosti s expozicí NO2 ve vnitřním prostředí
neprokázaly.
V řadě studií byl zjištěn vyšší výskyt respiračních příznaků u dětí různého věku v závislosti
na bydlišti v těsné blízkosti rušných komunikací s intenzivní dopravou. V některých velkých městech
se prokázala souvislost mezi úrovní 24 hodinové koncentrace NO2 a počtem návštěv u lékaře nebo
hospitalizací u astmatiků.
I když z žádné z těchto studií nelze spolehlivě hodnotit dlouhodobou expoziční úroveň ve
vztahu k účinkům, souhrnně jasně ukazují na respirační účinky u dětí při dlouhodobé expozici NO2
v rozsahu průměrné roční koncentrace 50 – 75 µg/m3 nebo vyšší.
Jako doporučenou limitní průměrnou roční koncentraci NO2 stanovila Světová zdravotnická
organizace hodnotu 40 µg/m3, která byla odvozena z výše zmíněné meta-analýzy studií účinků
vnitřního ovzduší u starších dětí, konkrétně na základě nejnižší výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a
navýšení o 28 µg/m3, při kterém již bylo zjištěno zvýšení respirační nemocnosti o 20 %. Zdůrazňuje
přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici
prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla .
V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná koncentrace
200 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40 µg/m3. Stanovené 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.
Koncentrace imisního pozadí CO se obecně pohybují v rozmezí 0,06-0,14 mg/m3. V ovzduší
v městských oblastech závisí koncentrace CO na intenzitě dopravy a na meteorologických
podmínkách, mění se značně v závislosti na čase a vzdálenosti od emisních zdrojů. Průměrná
osmihodinová koncentrace ve velkých evropských městech bývá obvykle pod 20 mg/m3 a hodinová
maxima pod 60 mg/m3. Nejvyšší koncentrace jsou obvykle měřeny poblíž hlavních komunikací.
Vyšší koncentrace mohou být též uvnitř vozidel, v podzemních garážích, tunelech a dalších
prostorách se spalovacími zařízeními bez dostatečné ventilace. Průměrné několikahodinové
koncentrace zde mohou dosáhnout až 115 mg/m3.
V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí v ČR je znečištění ovzduší CO dlouhodobě sledováno ve 21 oblastech (15 měst a 6
pražských obvodů). V roce 2003 překročila průměrná roční koncentrace CO hodnotu 1000 µg/m3
pouze ve 4 městských obvodech v Praze. V ostatních sledovaných sídlech se pohybovala v rozmezí
216-671 µg/m3.
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Oxid uhelnatý jako relativně nereaktivní plyn dosahuje i v interiérech bez vlastních zdrojů
koncentrací přibližně stejných jako ve venkovním ovzduší. Mohou zde ale být i koncentrace mnohem
vyšší, pokud jsou v interiéru zdroje jako kouření cigaret, plynové vaření nebo vytápění bez odtahu.
V domech s plynovým vybavením byly naměřeny nárazové koncentrace až 115 µg/m3. U kuřáků
přispívá největším dílem k expozici oxidu uhelnatému kouření. V prostorách s kuřáky se průměrná 8hodinová koncentrace CO z cigaretového kouře pohybuje v rozmezí 23-46 mg/m3.
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.
Je však třeba upozornit, že tento časový údaj neplatí pro plod u exponovaných matek, neboť u plodu
je poločas eliminace CO mnohem delší.
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.
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 3050x vyšší, než ke kyslíku. Tím dále klesá mezibuněčný transport kyslíku.
Hypoxie, způsobená oxidem uhelnatým, se nejprve projevuje poruchami funkce citlivých
orgánů a tkání s nejvyšší spotřebou kyslíku, jako je mozek, srdce, kosterní svalstvo, vyvíjející se plod.
U zdravých mladých lidí bylo jasně prokázáno snížení pracovní kapacity při maximální
fyzické zátěži již při koncentracích karboxyhemoglobimu (COHb) nad 5 %. V některých studiích
bylo pozorováno malé, ale statisticky významné zkrácení doby fyzické zátěže do stavu vyčerpání již
při koncentracích COHb 3,3 - 4,3 %, ačkoliv maximální aerobní kapacita přitom nebyla zmenšena.
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 %.
Endogenní produkce COHb se zvyšuje asi o 20 % během těhotenství. V rovnovážném stavu
je navíc hladina fetálního COHb u plodu asi o 10-15 % vyšší, než u matky. To je pravděpodobně
významné pro dobře známý a pravděpodobně kauzální vztah mezi kouřením matek během těhotenství
a nižší porodní vahou a zpožděným poporodním vývojem jejich dětí.
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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.
Hladina COHb u nekuřáků v důsledku endogenní produkce a expozice z prostředí se
pohybuje v úrovni 0,5-1,5 %. V určitých profesí se zvýšenou expozicí jako jsou řidiči, dopravní
policisté, pracovníci v garážích a tunelech, požárníci aj. může být dlouhodobá hladina COHb až 5 %,
těžcí kuřáci mohou dosáhnout až 10 %.
K ochraně nekuřáků a populace středního až staršího věku s manifestním nebo latentním
postižení srdečních tepen před ataky akutní srdeční ischemie a k ochraně plodů nekouřících matek
před následky hypoxie by dle WHO neměla být překročena hladina COHb 2,5 %.
Dle Coburn-Foster-Kanovy exponenciální rovnice, která zahrnuje všechny známé
fyziologické proměnné veličiny v příjmu CO, bylo odvozeno, že tato hladina COHb není překročena
ani při lehké a střední tělesné zátěži při dodržení doporučených limitů max. koncentrace CO 100
mg/m3 po dobu 15 minut, 60 mg/m3 po dobu 30 minut, 30 mg/m3 pro 1 hodinu a 10 mg/m3 jako
osmihodinový průměr.
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.
K orientačnímu převodu TSP na PM10 navrhuje např. US EPA konverzní faktor 0,5 – 0,6.
Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na 0,6. Tyto poměry se ovšem mohou významně lišit podle oblastí
a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší. V ČR je stanoven koeficient přepočtu frakce PM10 z TSP
v hodnotě 0,8.
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,
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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.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné
a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně
dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až
sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které
mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně
sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol,
který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území
a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání
jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na
neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během
minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.
V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištění ovzduší
prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční koncentrace PM10
pohybují v rozmezí 20-50 µg/m3 a neliší se významně od venkovských oblastí. Koncentrace PM2,5
tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10.
Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se dle závěrečné zprávy Systému monitorování zdravotního
stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2002 pohybovaly ve 21 sídlech ČR
v rozmezí 18,8–45,6 µg/m3. S výjimkou Liberce byla ve všech sledovaných sídlech překročena
cílového hodnota imisního limitu 20 µg/m3 platná od roku 2010. Z těchto výsledků je zřejmé, že
z klasických škodlivin v ovzduší je prašný aerosol frakce PM10 ve městech ČR nejzávažnější.
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 proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími
faktory počínaje stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy,
kouřením apod.
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků
epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti již
při velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou koncentraci, která by byla
bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou
jemnější frakce.
Výsledky studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními koncentracemi PM10 a výkyvy
celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a respirační onemocnění v amerických
městech, byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní.
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Světová zdravotnická organizace uvádí ve druhém vydání Směrnice pro kvalitu ovzduší
v Evropě v roce 2000 jako sumární odhad ze 17 studií denní zvýšení celkové úmrtnosti v souvislosti
s výkyvem denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 o 0,74 %.
Kromě zvýšení denní úmrtnosti korelují dle těchto studií výkyvy denních imisních
koncentrací PM10 s počtem hospitalizací pro respirační onemocnění, spotřebou léků k rozšíření
průdušek, frekvencí výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu (např. kašel), a změnami plicních
funkcí.
Jako sumární odhad z různých studií vztažený ke zvýšení denní průměrné koncentrace PM10
o 10 µg/m3 WHO uvádí konkrétně zvýšení počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o
0,8 %, nárůst použití léků k rozšíření průdušek při astmatických potížích o 3 %, zvýšení počtu lidí
trpících kašlem o 3,6 % a lidí s podrážděním dolních dýchacích cest o 3.2 %.
Světová zdravotnická organizace proto v doporučení pro kvalitu ovzduší pouze uvádí tyto
vztahy závislosti pro procentuální denní změny zmíněných zdravotních parametrů a doporučené
imisní limity pro pevný aerosol nestanovuje a ponechává na zvážení jednotlivých členských států,
které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke stanovení svých akceptovatelných imisních
limitů, neboť v současné době nelze stanovit prahové imisní koncentrace, při kterých by k těmto
účinkům nedocházelo.
Proti průzkumům akutních účinků je studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům
pevných částic v ovzduší podstatně méně. Referují též o ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti na
respirační onemocnění.
Studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou imisní zátěží může
být o více než rok kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato redukce očekávané délky života
se přitom začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací jemných částic 10 µg/m3. Další
nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem bronchitických symptomů
u dětí a zhoršením plicních funkcí u dětí i dospělých. Tyto účinky byly pozorovány již při průměrné
roční koncentraci PM10 méně než 30 µg/m3. WHO proto u pevného aerosolu nenavrhuje ani
dlouhodobé průměrné limitní koncentrace, neboť ani pro chronické účinky není možné stanovit
prahovou koncentraci.
Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence
zánětu průdušek u dětí o 29 %.
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. 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
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při pokojové
teplotě rychle odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Benzín obsahuje 1-5 %
benzenu.
Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou výfukové plyny, vypařování
z pohonných hmot, cigaretový kouř, petrochemie a spalovací procesy. Vyšší koncentrace benzenu
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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.
Průměrné roční koncentrace benzenu se dle závěrečné zprávy Monitoringu HS v roce 2004
pohybovaly v ovzduší 13 sledovaných sídel v rozmezí 0,66 – 4,88 µg/m3.
Vyšší koncentrace benzenu jsou nalézány ve vnitřním prostředí budov. Průměrné koncentrace
zjištěné hygienickou službou v bytech a mateřských školkách se pohybují kolem 6 µg/m3, maxima
dosahovala až desítek, v extrémních případech stovek µg/m3.
Ukazuje se tak, že ovzduší ve vnitřních prostorách budov je jak z hlediska délky expozice
(lidé zde tráví více času, nežli venku), tak i z hlediska vyšších koncentrací, významnějším zdrojem
expozice, nežli ovzduší venkovní.
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. Vykouření 20 cigaret denně představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což
vysoce převyšuje běžný příjem inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.
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.
Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých benzen při
inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace.
Vzhledem k těmto podkladům je benzen zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum
rakoviny IARC do skupiny 1 mezi prokázané lidské karcinogeny. US EPA jej též řadí do kategorie A
jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.
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WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR1 = 6x10-6, která představuje
geometrický průměr z rozmezí hodnot 4,4x10-6 – 7,5x10-6, odvozených různými modely
z aktualizované epidemiologické studie u profesionálně exponované populace.
Novější epidemiologické studie z pracovního prostředí s koncentracemi benzenu do 3,2
mg/m zvýšený výskyt leukémie neprokázaly. Spolu s dílčími poznatky o mechanismu účinku
benzenu to naznačuje, že aplikace bezprahového přístupu při odvození UCR může vést
k nadhodnocení skutečného karcinogenního rizika benzenu.
3

Pracovní skupina expertů EU, která v roce 1999 vyhodnotila dosavadní postupy a výsledky
hodnocení zdravotního rizika benzenu, dospěla k závěru, že přes uvedené nejistoty je třeba zachovat
bezprahový přístup k hodnocení rizika benzenu, ale přesné kvantitativní hodnocení rizika provést
nelze.
Dospěla však k rozmezí, ve kterém se riziko benzenu pravděpodobně nachází. Hodnota UCR
doporučená WHO (6x10-6) je experty EU považována za horní mez odhadu rizika, dolní mez hodnoty
jednotky karcinogenního rizika byla s použitím sublineární křivky extrapolace odhadnuta na 5x10-8.
Tento rozsah hodnot UCR znamená, že riziko onemocnění leukémií 1x10-6 by se mělo pohybovat v
rozmezí roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší cca 0,2 – 20 µg/m3 .
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu
pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro
jednotlivé členské státy.
Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší,
odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x 10-6 v úrovni roční
průměrné koncentrace 0,17 µg/m3. US EPA uvádí v databázi RBC2 jako únosnou koncentraci
benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 0,22 µg/m3 .
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.
Hodnocení expozice
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie, která
modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného záměru.
Rozptylová studie hodnotí rozptylovým modelem SYMOS´97 verze 2006 imisní příspěvek
provozu záměru. Jako emisní zdroje jsou hodnoceny zdroje emisí, související s posuzovaným
záměrem. Výpočet imisních koncentrací je proveden pro rok 2010, tedy pro stav předpokládaný po

1

UCR (Unit Cancer Risk) - Jednotka karcinogenního rizika, vyjadřující karcinogenní potenciál dané látky
vztažený při standardním celoživotním expozičním scénáři ke koncentraci v ovzduší 1 µg/m3. Je odvozena ze
směrnice karcinogenního rizika.
2

RBC (Risk-based Concentration) - Koncentrace látky ve vodě, vzduchu a půdě, představující při standardním
expozičním scénáři ještě přijatelnou míru rizika toxického nebo karcinogenního účinku. Nepočítá se s příjmem
dané látky jinými expozičními cestami, ani s příjmem jiných podobně působících látek. Jsou uvedeny
v databázi US EPA RBC Tables.
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zahájení provozu. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů a dále pro body mimo
pravidelnou síť, zohledňující nejbližší zástavbu v okolí záměru. 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, eventuelně 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.
Nejbližší stanice AIM signalizují možnost překračování imisního limitu z hlediska ročního
aritmetického průměru NO2, nedochází k překračování hodinového aritmetického průměru NO2.
Nejbližší stanice AIM udává roční průměr do 44,7 µg/m3. Podle údajů nejbližší monitorovací stanice,
kde lze získat údaje o hodinových koncentracích za rok 2005 lze usuzovat hrubým odhadem, že
nejvyšší krátkodobé 1hodinové koncentrace za nepříznivých rozptylových podmínek se pohybují
kolem 145 µg.m-3 s 98% kvantilem těchto hodnot kolem 97,0 µg.m-3.
Ve vztahu k imisnímu pozadí CO nejbližší měřící stanice udává hodnotu 8 hodinového
průměru kolem 1843 µg.m-3.
Imisní pozadí PM10 (roční aritmetický průměr) lze na základě nejbližších stanic AIM
odhadovat na úrovni kolem 34,6 µg.m-3.
Imisní pozadí benzenu v zájmovém území není známé, lze ho z nejbližších měřících stanic
odhadnout na hodnotu kolem 1,7 µg.m-3, dle ATEM kolem 3 µg.m-3.
Celkově lze při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též
použít 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.
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.
Charakterizace rizika – klasické škodliviny
K hodnocení rizika nekarcinogenních dráždivých a toxických účinků se v metodologii
hodnocení zdravotních rizik obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient), získaný
vydělením zjištěné denní průměrné inhalační dávky ADDi referenční dávkou RfDi, popř. při
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použitelnosti standardního expozičního scénáře vydělením koncentrace v ovzduší referenční
koncentrací. U oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10 však referenční inhalační dávky nebo
referenční koncentrace nejsou stanoveny, neboť u nich nelze na základě současných poznatků
prahovou úroveň expozice spolehlivě stanovit. Důvodem je velký rozsah individuálních rozdílů v
citlivosti vůči účinkům těchto škodlivin u běžné populace, projevující se ve výsledcích
epidemiologických studií, prokazujících účinek i při nízkých expozicích. V experimentech
u dobrovolníků je naopak exponován malý počet relativně zdravých jedinců, takže jejich výsledky
nelze zobecnit na běžnou populaci. Dalším úskalím je skutečnost, že tyto látky ve vnějším ovzduší
nepůsobí izolovaně, nýbrž vždy v komplexní směsi s mnoha dalšími i sekundárně vznikajícími
škodlivinami. Platí to v plné míře právě u oxidu dusičitého, jehož běžně dosahované koncentrace
v ovzduší zřejmě samy o sobě velké riziko nepředstavují, ale významně se podílejí na vzniku
nebezpečnějších látek, jako je ozón a jemná frakce pevných částic.
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 5,53 µg/m3.
Na nejbližší monitorovací stanici je za rok 2005 udáván 98. kvantil maximálních
krátkodobých koncentrací NO2 v hodnotě 97,0 µg/m3, nejvyšší naměřená koncentrace činila 145
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.
Nejčastěji se u nás k tomuto účelu používají vztahy závislosti expozice a účinku publikované
v roce 1995 v rámci programu CICERO norskou biostatističkou Kristinou Aunanovou, které
vycházejí ze statistického zpracování výsledků různých epidemiologických studií a umožňují
orientačně kvantifikovat riziko chronických respiračních syndromů a akutních astmatických obtíží u
dětské populace. Vychází se přitom z předpokladu, že znečištěné ovzduší není hlavní vyvolávající
příčinou těchto příznaků, které se běžně vyskytují i u populace žijící v čistém prostředí, mají často
virovou etiologii a mohou souviset i s klimatickými vlivy. Znečištěné ovzduší působí na tomto
podkladě jako faktor zvyšující vnímavost vůči infekci a dráždivým látkám a prodlužující a zhoršující
průběh těchto syndromů.
Prevalenci chronických respiračních syndromů je dle Aunanové možné odhadnout podle
vztahu OR (odds ratio) = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI
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= 0,0026-0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3. Pro výpočet prevalence výskytu
astmatických obtíží byl odvozen regresní koeficient β = 0,016 (95% CI = 0,002-0,030).
Zvýšení výskytu těchto symptomů se vztahuje k hypotetické základní úrovni při nulové
koncentraci NO2 v ovzduší. Tento hypotetický denní výskyt chronických respiračních symptomů
u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %, výskyt astmatických příznaků mezi dětmi na 2
%.
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 42,6 µg/m3.
Imisní příspěvek z provozu záměru by měl dle rozptylové studie dosahovat u nejbližší okolní obytné
zástavby koncentraci do 2,32 µg/m3 roční průměrné roční koncentrace. Výpočet prevalence
respiračních symptomů je proveden pro samotné imisní pozadí a poté pro součet imisního pozadí.
Tab. č. 39 Teoretický výpočet výskytu chronických respiračních symptomů a astmatických obtíží
u dětí v zájmovém území záměru
Riziko chronických respiračních symptomů (CHRS) a astmatických
obtíží (AST) u dětí v závislosti na průměrné roční imisní koncentraci NO2
Prevalence CHRS (% populace)
Rp (µg/m3)
OR = exp (β.C)
OR
(95% CI)
P
(95% CI)
42,60
1,264
1,117-1,455
3,792
3,351-4,364
44,92
1,280
1,124-1,485
3,841
3,372-4,454
Prevalence AST (% populace)
42,60
1,977
1,089-3,590
3,95
2,18-7,18
44,92
2,051
1,094-3,848
4,10
2,19-7,70

Riziko toxických účinků CO
U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek z provozu záměru pohybuje řádově pod
doporučeným limitem, který vychází ze známých nepříznivých účinků této škodliviny. Úroveň
imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území se pohybuje na úrovni cca 1/3 imisního limitu.
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.
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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
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 maximálně hodnoty
0,46 µg/m3.
Na nejbližších monitorovacích stanicích ČHMÚ je za rok 2005 udáván 98. kvantil 24
hodinových koncentrací PM10 v hodnotě 81,1 µg/m3, nejvyšší naměřená koncentrace činila 221
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 =
0,00273-0,05187) 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 34,60 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 0,46 µg/m3.
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Tab. č. 40 Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti
na průměrné roční imisní koncentraci PM10
Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti
na průměrné roční imisní koncentraci PM10
Prevalence (% populace)
Rp (µg/m3)
OR = exp (β.C)
OR
(95% CI)
P
(95% CI)
34,60
2,483
1,099-6,018
7,450
3,287-18,053
35,07
2,514
1,100-6,166
7,543
3,301-18,499

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 0,3
µg/m , čemuž odpovídá karcinogenní riziko ILCR 1,32 x10-6.
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.
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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 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 – vlivy na zdraví:
Rekonstrukce objektu záměru a dostavba dvorního traktu nepředstavuje významný zásah do
životního prostředí. Z hlediska vlivů lze říci, že vliv záměru je v celku malý, a to zejména ve vztahu
k obyvatelstvu. Nejcitelnější vliv bude mít samozřejmě fáze demolic a výstavby, kdy se dá očekávat
mírné zhoršení spíše faktorů pohody než rizik pro zdraví z hlediska ovzduší a hluku.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze považovat záměr za akceptovatelný.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované Rozptylové studie, která
tvoří samostatnou přílohu č. 3 tohoto oznámení.
Jako modelové znečišťující látky jsou posuzovány: NO2, CO, PM10 a benzen
V rámci posouzení dopadu záměru na znečištění ovzduší byly řešeny následující stavy:
Varianta – etapa výstavby
Staveniště je dáno rozsahem budovy Jungmannova 15, č.p.26 a dočasným záborem přilehlého
chodníku a části vozovky ulice Jungmannova.
Z hlediska etapy výstavby je ve vztahu k 24 hodinovým příspěvkům k imisní zátěži řešena
2. etapa výstavby představující zajištění a výkop stavební jámy a demolici podzemní části;
tato etapa výstavby je plánována na období 09 – 12/2007.
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Varianta 1 – počáteční situace – 2007
Tato varianta vyhodnocuje stávající imisní situaci v zájmovém území ve vztahu k nejbližším
objektům obytné zástavby.
Varianta 2 – Samotný příspěvek záměru – Stav v roce 2010
Tato varianta vyhodnocuje samotné příspěvky záměru po stavebních úpravách a dostavbě
dvorního traktu.
Varianta 3 – Kompletní náplň území s rekonstruovaným objektem – 2010
Tato varianta vyhodnocuje imisní situaci v zájmovém území po realizaci záměru při
zohlednění kompletní náplně území.
Imisní limity
Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31. 12. 2006. Všechny
uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní
podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. U všech přípustných
úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a meze
tolerance.
Tab. č. 41 Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující
Přípustná četnost překročení za
Doba průměrování
Imisní limit
látka
kalendářní rok
Oxid siřičitý
1 hodina
350 µg.m-3
24
Oxid siřičitý
24 hodin
125 µg.m-3
3
maximální denní osmihodinový
10 mg.m-3
Oxid uhelnatý
průměr
PM10
24 hodin
50 µg.m-3
35
PM10
1 kalendářní rok
40 µg.m-3
Tab. č. 42 Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení
Přípustná četnost překročení za
Znečišťující látka
Doba průměrování
Imisní limit
kalendářní rok
Oxid dusičitý
1 hodina
200µg.m-3
18
-3
Oxid dusičitý
1 kalendářní rok
40µg.m
Benzen
1 kalendářní rok
5 µg.m-3
Tab. č. 43 Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující
Doba průměrování
2006
2007
látka
Oxid dusičitý
1 hodina
40 µg.m-3
30 µg.m-3
-3
Oxid dusičitý
1 kalendářní rok
6 µg.m-3
8 µg.m
-3
Benzen
1 kalendářní rok
3 µg.m-3
4 µg.m

2008

2009

20 µg.m-3
4 µg.m-3
2 µg.m-3

10 µg.m-3
2 µg.m-3
1 µg.m-3

Výpočtová síť a výpočtové body
Výpočet imisní zátěže byl řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 10 m, která představuje
celkem 1681 výpočtových bodů (1 – 1681). Výpočet byl dále rozšířen o 3 výpočtové body mimo
výpočtovou síť (2001 - 2003), které jsou znázorněny na str. 9 Příl. č. 3 Rozptylové studie (budovy
v ulici Jungmannova – č.p. 32, 737, 732).
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K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti
ochrany ovzduší.
Tab. č.
44 Výsledky výpočtů nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných
znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách (µg.m-3 )
Varianta

znečišťující látka

Etapa výstavby PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
PM10 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
Varianta 1 PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický
průměr/8hod
Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
PM10 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
Varianta 2 PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický
průměr/8hod
Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
PM10 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
Varianta 3 PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický
průměr/8hod
Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

body sítě
min
max
0,726066 18,788284
10,848615 21,140550
25,789929 75,577427
2,138740
4,167728
4,064045 11,909696

body mimo síť
min
max
4,573424
5,647669
12,189456 15,052617
28,977448 35,783914
2,403079
2,967535
4,566343
5,638925

695,898310 2039,331533 781,908214 965,569461
1,290698
2,515155
1,450223
1,790863
0,639260
1,501387
2,267067
2,329542
2,285355
5,367456
5,389399
5,537913
0,126026
0,295989
0,446938
0,459255
0,360133
0,845819
0,849276
0,872679
61,666534 144,831917 145,423946 149,431447
0,076055
0,178625
0,269721
0,277155
9,851422 19,197333 11,069013 13,668995
23,419345 68,630429 26,313871 32,494693
2,080145
4,053544
2,337241
2,886233
3,690483 10,814969
4,146611
5,120601
631,932184 1851,878333 710,036162 876,815210
1,172058
2,283965
1,316919
1,626249

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 nevylučuje
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní
koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM se v zájmovém
území pohybují vypočtené koncentrace ročního aritmetického průměru kolem 40 µg.m-3.
Přípěvky ve variantě 1: 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
21,14 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 15,05 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených
koncentrací jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území spolu s dílkovým
přenosem od dalších zdrojů znečišťování ovzduší mimo nejbližší okolí zvolené výpočtové oblasti.
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Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 75,58 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 35,78 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 rozptylové studii.
Přípěvky záměru ve variantě 2: Z hlediska příspěvků samotného záměru je ve vztahu
k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní zátěži v této
variantě do 1,50 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,32 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací by neměly znamenat prokazatelnější zhoršení imisní situace v zájmovém
území.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 5,37 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5,54 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.
Přípěvky ve variantě 3: Z hlediska výsledných příspěvků k imisní zátěži v zájmovém území
je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní
zátěži v této variantě do 19,20 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 13,67 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací by neměly znamenat prokazatelnější zhoršení imisní situace
v zájmovém území, protože s výjimkou nově vyvolané dopravy v souvislosti s posuzovaným
záměrem se v zásadě ostatní doprava bude podílet na imisní zátěži bez ohledu na realizaci
hodnoceného záměru. Je patrné, že očekávané navýšení dopravy související s posuzovaným záměrem
je kompenzováno zlepšujícími se emisním parametry vozidel dle použitého programu MEFA.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou v této variantě vypočteny příspěvky u
bodů ve výpočtové síti do 68,63 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 32,50 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, protože jak je
patrné z uvedeného výpočtu, i při zohlednění posuzovaného záměru v porovnání s počáteční imisní
situací dochází k poklesu v příspěvcích k imisní zátěži v důsledku očekávaných změn v emisních
faktorech pro výhledový stav ve vztahu k intenzitám dopravy na komunikačním systému.
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 40 až 50 µg.m-3.
Etapa výstavby: V etapě výstavby z hlediska plánovaných zemních prací se budou příspěvky
k 24 hodinovému aritmetickému průměru pohybovat u nejbližších objektů obytné zástavby do 5,65
µg.m-3, což by vzhledem k dočasnosti etapy zemních prací mohlo být akceptovatelné. Pro samotnou
etapu stavebních prací je doporučeno zejména ve vztahu k omezování sekundární prašnosti
následující doporučení:
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• 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

Přípěvky ve variantě 1: 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
4,18 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,98 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 11,91 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5,64 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
zohledňují i další zdroje znečištění ovzduší, které nejsou zahrnuty v předkládané rozptylové studii,
a to včetně sekundární prašnosti.
Přípěvky záměru ve variantě 2: Z hlediska příspěvků samotného záměru je ve vztahu
k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní zátěži v této
variantě do 0,30 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,46 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací by neměly znamenat prokazatelnější zhoršení imisní situace v zájmovém
území.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 0,85 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,87 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru by neměly výrazněji
změnit imisní pozadí zájmového území v době případné realizace záměru.
Přípěvky ve variantě 3: Z hlediska výsledných příspěvků k imisní zátěži v zájmovém území
je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní
zátěži v této variantě do 4,05 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,89 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací by neměly znamenat prokazatelnější zhoršení imisní situace
v zájmovém území, protože s výjimkou nově vyvolané dopravy v souvislosti s posuzovaným
záměrem se v zásadě ostatní doprava bude podílet na imisní zátěži bez ohledu na realizaci
hodnoceného záměru. Je patrné, že očekávané navýšení dopravy související s posuzovaným záměrem
je kompenzováno zlepšujícími se emisním parametry vozidel dle použitého programu MEFA.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou v této variantě vypočteny příspěvky
u bodů ve výpočtové síti do 10,82 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5,12 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru by neměly
výrazněji změnit imisní pozadí zájmového území v době případné realizace záměru, protože jak je
patrné z uvedeného výpočtu, i při zohlednění posuzovaného záměru v porovnání s počáteční imisní
situací dochází k poklesu v příspěvcích k imisní zátěži v důsledku očekávaných změn v emisních
faktorech pro výhledový stav ve vztahu k intenzitám dopravy na komunikačním systému.
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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 1843 µg.m-3. Dle modelu ATEM lze
imisní pozadí odhadnout do 900 µg.m-3. Ve všech výsledných řešených variantách se příspěvky
k imisní zátěži pohybují od 2040 µg.m-3 (Varianta 1) do 1852 µg.m-3 (Varianta 3), což se pohybuje
kolem 20% hodnoty imisního limitu. Přitom samotné příspěvky záměru lze označit za zcela
zanedbatelné, pohybující se do 145 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. Dle modelu ATEM se průměrné roční koncentrace pohybují kolem 4 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 by
neměly znamenat překračování imisního limitu v zájmovém území.
Závěr:
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.

3. Vlivy na akustickou situaci
Hygienické limity
Z dikce nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou
obytných a ostatních chráněných objektů.
Hygienický limit hluku z dopravy na pozemních komunikacích v chráněném venkovním
prostoru staveb:
 55 dB v denní době (6 – 22 hod)
 45 dB v noční době (22 – 6 hod)
Hygienický limit hluku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
• 65 dB v 14ti hodinové pracovní době (7 – 21 hod)
Hygienický limit hluku ze stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb:
 50 dB pro 8 nejhlučnějších hodin v denní době
 40 dB pro 1 nejhlučnější hodinu v noční době
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Posuzované stavy z hlediska akustické situace
V posuzovaném zájmovém území byly modelovány a hodnoceny následující varianty:

•

Fáze výstavby

¾ Hluk z demoliční činnosti
¾ Hluk ze stavební činnosti
• Fáze provozu
¾ Hluk z obslužné dopravy
¾ Hluk ze stacionárních zdrojů
Hluk z demoliční činnosti
Hluková zátěž z provozu stavebních strojů včetně dopravy nákladními auty na staveništi
působící v chráněných venkovních prostorech staveb po opatření zkrácení pracovní doby pro hlučné
práce a v případě použití protihlukových stěn při stavební-demoliční činnosti bude pod limitními
hodnotami, které uvádí nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Ve venkovním prostoru v místě před obkladem, kde budou probíhat bourací práce bude
zřízena mobilní hmotná protihluková zástěna – např. z betonových panelů tl. 0,15 m do ocel. profilů,
výška zástěny 5 m od terénu ulice Jungmannovy. Zástěna bude těsná bez mezer a škvír.
Bourání kamenného obkladu včetně budování vjezdu objektem A do dvorní části bude
probíhat za použití strojní mechanizace 2 hodiny denně. V případě použití protihlukové zástěny a za
předpokladu umístění kompresoru uvnitř budovy A v místnosti bez oken je možno tyto práce
provádět po dobu 11 hodin denně v průběhu doby 7 - 19.
Bourání objektů v dvorní části za běhu všech strojních zařízení bude ve vyšších patrech, cca
1/3 celkové výšky objektů od terénu, probíhat 4 hodiny denně. V nižších úrovních (cca 2/3 výšky)
pak jen 2 hodiny denně.
V případě zřízení kontinuelní protihlukové bariery po vnějším obvodě dvorních objektů B, C
a D do výše 20 a 24 m, je možné demoliční práce provádět 11 hodin denně v rozmezí 7 -19 hodin.
Hluk z dopravy nákladních aut přijíždějících na staveniště a odvážející vybouranou stavební
suť v ulici Jungmannově a v dalších ulicích bude pod limitní hodnotou LAeq = 55 dB.
Dále je zapotřebí používat stavební stroje v dobrém technickém stavu kvalitních výrobců
např. Catterpillar apod.a stroje nechávat běžet pouze při pracovním nasazení.

Hluk ze stavební činnosti
Stavební činnost bude probíhat v sedmi etapách, které se od sebe odlišují použitým strojním
vybavením. Proto se bude hlukové zatížení v popsaných etapách výpočtu lišit. I přesto lze na jejich
základě udělat závěr, jež lze vzhledem k podmínkám zájmového území uplatnit pro všechny stavební
varianty výpočtu.
Stavební mechanizmy jsou situovány v dvorním traktu městské zástavby – relativně blízko
obytných domů – což ve všech etapách způsobí překročení hygienických limitů před fasádou
obytného objektu na jižní straně dvorního traktu. Tak jak se budou stavební mechanizmy
v jednotlivých etapách obměňovat, hladiny akustického tlaku 2 metry před fasádou obytného objektu
budou dosahovat hodnot v rozmezí 67 – 80 dB (hygienický limit 65 dB). Tzn., že v průběhu stavby
budou hygienické limity pro stavební činnost překročeny ve všech etapách stavby. Akustická situace
v nejhlučnější etapě (2. etapa) je charakterizována následujícím obrázkem. Výpočtem bylo zjištěno,
že ekvivalentní hladiny akustického tlaku v ostatních etapách budou vždy nižší.
- E K O L A group, spol. s r. o. -
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Obr. č. 5 Akustická situace v dvorním traktu v nejhlučnější etapě stavby (2. etapa)
57

57

57

50

58
83

57

51

49
85

50
83

85

81

81
80

50

2

75

76
76
70
> -99.0 dB
72
76
> 35.0 dB
> 50.0
dB
57 56 64
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 63.0 dB
> 67.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB
> 90.0 dB

60

80
77
48

75

76

Nejbli
žš
80 í obytný o

52

80

74

48

bjekt

52
53

53

47

Jungm
annova

80

47

Charakterem lokality (hustě zastavěná část města) je dáno, že hlučné stroje musí pracovat
v těsné blízkosti obytných domů. V daném případě by např. zkrácení pracovní doby nevedlo
k výraznému snížení hlukové zátěže a naopak by se obtěžování a zatížení obyvatel rozprostřelo do
delšího časového období. Pro úplnost připomínáme, že obtěžování nadlimitním hlukem v době
rekonstrukce se týká obyvatel jednoho obytného domu. Ze znalosti těchto podmínek navrhujeme
následující opatření, která si kladou za cíl maximálně omezit negativní vliv hluku na obyvatele
nejbližšího domu a přitom dodržet optimální časový rozvrh stavby tak, aby byla co nejrychleji
dokončena.
 zvolit dodavatele stavby, který používá stavební stroje s co možná nejnižšími hodnotami
emisí hluku.
 zahájit rekonstrukci výstavbou objektu D na jižní straně dvorního traktu, čímž by došlo
k odclonění hlučných operací během výstavby ostatních objektů (B, C, E),
 před zahájením stavby informovat obyvatele o průběhu stavby a ustanovit kontaktní osobu, na
kterou by se mohli obracet se stížnostmi,
 nejhlučnější operace na stavbě provádět v době 8 – 16 hod, kdy se předpokládá, že se většina
obyvatel nachází v zaměstnání apod.,
 Prověřit technický stav oken chráněných místnostítí okolní ovlivněné zástavby, příp. provádět
jejich dotěsnění.

Hluk z obslužné dopravy záměru
Stávající stav – V současné době, kdy není uvažováno s přírůstkem obslužné dopravy
administrativního centra, dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy před fasádami
domů v ulici Jungmannova v denním období hodnot až 64,1 dB (uvažovaný hygienický limit 55 dB).
Stávající stav akustické situace tedy nesplňuje podmínky dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
Výhledový stav bez příspěvku – Vzhledem k tomu, že se intenzity dopravy v předmětném
úseku ulice Jungmannova v roce 2010 nebudou lišit od současného stavu, bude akustická situace
v lokalitě shodná se stávajícím stavem.
- E K O L A group, spol. s r. o. -
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Výhledový stav s příspěvkem - Přibližně 130 automobilů, které budou obsluhovat
administrativní centrum, způsobí oproti předchozí variantě nárůst ekvivalentních hladin akustického
tlaku o dalších 0,3 dB. Na rozdíl od výpočtu není možné takové zvýšení v praxi objektivně prokázat
(měřením) ani subjektivně zaznamenat. Hodnota 0,3 dB je totiž menší než běžně uznávaná fyzikální
chyba nejpřesnějších měřících přístrojů.
Hluk ze záměru – V případě, že by byly fasády obytných domů vystaveny hluku pouze
z obslužné dopravy o intenzitě cca 130 automobilů denně, nebyl by uvažovaný hygienický limit
překročen. V denní době by hladiny akustického tlaku 2 metry před fasádou domů v Jungmannově
ulici dosahovaly hodnot nejvýše 48,8 dB (limit 55 dB). Z tohoto výpočtu je zřejmé, že obslužná
doprava administrativního centra nebude dominantním zdrojem hluku na komunikaci Jungmannova
a na případném překračování uvažovaných hygienických limitů v ulici Jungmannova má
zanedbatelný vliv.
Jednotlivé akustické situace znázorňující hluk z obslužné dopravy záměru jsou graficky
vyobrazeny na obr. č. 5, 6, 7 Přílohy č. 1 – Akustické studie (výstavba, provoz).

Hluk ze stacionárních zdrojů záměru
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů před fasádami nejbližších
obytných domů nebudou překračovat hygienické limity v noční ani v denní době. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku před fasádami okolních obytných domů dosahuje maximální hodnoty
35,5 dB ve dne a 31,1 dB v noci (limit 50/40 dB).
Šíření zvuku z provozu stacionárních zdrojů v denní i noční době nejlépe popisují řezy na
následujících obrázcích.
Obr. č.
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6 Šíření zvuku ze stacionárních zdrojů vůči protilehlému obytnému domu v ulici
Jungmannova – denní doba (situace v řezu)
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Obr. č. 7 Šíření zvuku ze stacionárních zdrojů vůči protilehlému obytnému domu v ulici
Jungmannova – noční doba (situace v řezu)
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Výfuky i sání VZT budou dostatečně zatlumeny tak, aby emitovaný hluk nepřesahoval
hygienické limity dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění. Na střeše budou umístěny
dvě vzduchotechnické jednotky, které budou v provozu pouze v denní době, a to od 7 – 20 hod.
V nočních hodinách budou vypnuty. Dalším relevantním zdrojem hluku umístěným na střeše budovy
budou dvě chladící jednotky, každá o výkonu 400 kW. Hlavní chladící stroje budou v provozu
celoročně, v zimním a přechodném období se sníženým výkonem. V denní době v letním období se
předpokládá chod na plný výkon, v noční době pak bude výkon stroje a tím i emitovaný hluk omezen
přepnutím na nižší stupeň.
Na základě výše uvedených údajů byly v programu Cadna A modelovány situace šíření hluku
v denních i nočních hodinách a za předpokladu důsledného dodržení časového harmonogramu chodu
jednotlivých zdrojů hluku a dostatečného zatlumení výfuků a sání, budou dodrženy hygienické limity
dané nařízením vlády č. 148/2006 sb. a nebude tedy ani nutné navrhovat dodatečná protihluková
opatření.
Před uvedením objektu do provozu však doporučujeme provést detailní měření hluku ze
stacionárních zdrojů a prokázat, že nedochází k překračování hygienických limitů.

Závěr
Z výsledků Akustické studie – hluk z demolic vyplývá, že za předpokladu navržených
protihlukových opatření budou dodrženy hygienické limity dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
Na základě poznatků, které vyplývají z výsledků Akustické studie – (výstavba, provoz), lze
konstatovat, že stavební činnost v dvoraně posuzovaného objektu překročí hodnoty vymezené platnou
legislativou, a to před fasádou jednoho obytného domu, který je situován ve vzdálenosti několika
metrů od staveniště. Vzhledem k charakteru lokality není technicky možné dodržet hygienické limity
pro hluk, a proto byl navržen soubor technologických opatření, která minimalizují obtěžování
obyvatel v době stavby.
Nárůst intenzit dopravy vlivem provozu administrativního centra způsobí teoretický přírůstek
hlukové zátěže o hodnotu 0,3 dB. Taková hodnota nemůže změnit kvalitu akustické situace
v posuzovaném území, protože není objektivně prokazatelná – nelze ji zaznamenat měřením.
Hluk z provozu stacionárních zdrojů, v případě, že budou sání i výfuky VZT dostatečně
zatlumeny a bude důsledně dodržena provozní doba jednotlivých zdrojů hluku umístěných na střeše
budovy, nebude překračovat hygienické limity pro denní i noční dobu dané nařízením vlády
č. 148/2006 Sb., v platném znění. Před uvedením objektu do provozu však doporučujeme provést
detailní měření hluku ze stacionárních a přesvědčit se tak, zda nedochází k překračování
hygienických limitů.

4. Vliv na oslunění a denní osvětlení
Pro vyhodnocení oslunění a denního osvětlení byla zpracována Studie oslunění a denního
osvětlení, která tvoří samostatnou přílohu č. 4 tohoto oznámení.
Předmětem této studie je posouzení vlivu navrhované dvorní přístavby záměru na kvalitu
oslunění a denního osvětlení okolních objektů.
Hlavní budova A se secesní fasádou bude rekonstrukcí v nezměněné formě zachována, tudíž
nedojde ke změně oslunění a denního osvětlení okolní zástavby a není tudíž posuzována výše
uvedenou studií.
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Za stávajícího stavu je dvorní přístavba objektu šestipodlažní s atikou v maximální výšce cca
218,5 m n. m. Půdorys této přístavby kopíruje půdorys dvora.
Navrhovaná přístavba bude plně nahrazovat stávající dvorní přístavbu. Bude mít osm
nadzemních podlaží s atikou v maximální výšce 225,25 m n. m. Sedmé a osmé nadzemní podlaží
bude od západu a od jihu ustupující z půdorysného rozsahu nižších podlaží. V části jižní a severní
fasády bude navrhovaná přístavba proti stávající ustoupená od hranice dvora.
Sousedními objekty je budova č. 13/25 v Jungmannově ulici a domy č. 16/1747, 18/1761,
20/1447 v ulici Vladislavova. Jedná se o šestipodlažní objekty se sedlovou střechou v uliční části.
Dům č. 16/1747 je doplněn o podkrovní vestavbu.
Oslunění
Dle ČSN 73 4301 je byt prosluněn tehdy, je-li součet prosluněných ploch obytných místností
roven min. 1/3 z celkové obytné plochy všech obytných místností bytu.
Do součtu ploch z jedné strany prosluněných obytných místností ani do součtu ploch všech
obytných místností bytu se pro tento účel nezapočítávají části ploch obytných místností, které leží za
hranicí hloubky 2,3 násobku její světlé výšky.
Dle ČSN 73 4301 se obytná místnost považuje za prosluněnou, jestliže jsou splněny tyto
podmínky :
a) půdorysný úhel slunečních paprsků hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí být
nejméně 25°, hlavní přímka roviny je přímka, která je průsečnicí této roviny s vodorovnou rovinou.
b) přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním otvorem nebo
otvory, krytými průhledným a barvy nezkreslujícím materiálem, jejichž celková plocha vypočtená ze
skladebních rozměrů je rovna nejméně jedné desetině podlahové plochy místnosti; nejmenší
skladební rozměr osvětlovacího otvoru musí být alespoň 900 mm; šířka oken umístěných ve skloněné
střešní rovině může být menší, nejméně však 700 mm;
c) sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině vnitřního
zasklení ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně 1200 mm nad
úrovní podlahy posuzované místnosti.
d) výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5o (pro 50o severní zeměpisné šířky dne
1.března přibližně mezi 7.10 a 16.50 hod SEČ, dne 21.června přibližně mezi 4.30 a 19.30 hod SEČ).
e) při zanedbání oblačnosti musí být dne 1.března a 21. června doba proslunění nejméně 90
minut. Požadovanou dobu proslunění pro den 1. března lze nahradit bilancí, při které je mimo
přestupné roky celková doba proslunění ve dnech od 10. února do 21. března včetně 3600 minut
(jedná se o 40 dní s průměrnou dobou proslunění 90 minut).
Dle ČSN 73 4301 je nutno orientaci situace a objektů doložit spolehlivými podklady. Přitom
se přihlíží k meridiánové konvergenci, která pro Prahu činí přibližně 7°45´
Tab. č. 45 Výsledky výpočtu oslunění - Vladislavova č.p. 1747
bod

podlaží

výška KB

Doba oslunění
(navrhovaný stav)

KB 1

6.NP

218,05 m n. m.

11:00 – 11:55, tj. 55 min

Umístění bodu KB 1 je znázorněno v Příl. č. 4 Studie oslunění a denního osvětlení.
Posuzovaný byt v 6. NP objektu Vladislavova č.p. 1747 bude dostatečně osluněn dle
požadavků ČSN 73 4301 i po realizaci navrhované přístavby.
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Další sousední objekty již nebudou navrhovanou dvorní přístavbou z hlediska oslunění vůbec
dotčeny.
Denní osvětlení
Dle ČSN 73 0580 musí být ve všech kontrolních bodech v obytné místnosti splněna hodnota
činitele denní osvětlenosti 0,5 %.
V obytných místnostech musí být ve dvou kontrolních bodech v polovině hloubky místnosti,
vzdálených 1 metr od vnitřních povrchů bočních stěn, hodnota činitele denní osvětlenosti nejméně
0,75 % a průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti z obou těchto bodů nejméně 0,9 %.
Dle ČSN 73 0580, kterou se stanovuje osvětlení průmyslových budov patří kanceláře do třídy
zrakové činnosti IV., tomu odpovídá minimální hodnota činitele denní osvětlenosti 1,5 %.
Hodnoty denního osvětlení byly počítány pomocí programu DEN 3.10.
Pro posouzení byly vybrány místnosti v jednotlivých dotčených objektech (Jungmannova
13/25, Vladislavova 16/1747, Vladislavova 18/1761, Vladislavova 20/1447), u nichž lze předpokládat
největší vliv navrhované přístavby na kvalitu denního osvětlení.
Z výsledků měření lze konstatovat, že u posuzovaných místností nedojde vlivem navrhované
zástavby ke snížení denního osvětlení pod normové hodnoty anebo jsou místnosti již za stávajícího
stavu nevyhovující požadavkům ČSN 73 0580 – 2.
Shrnutí
Oslunění
Posuzovaný byt v 6. NP objektu Vladislavova č.p. 1747 bude dostatečně osluněn, dle
požadavků ČSN 73 4301, i po realizaci navrhované přístavby.
Další sousední objekty již nebudou navrhovanou dvorní přístavbou z hlediska oslunění vůbec
dotčeny.
Denní osvětlení
U posuzovaných objektů (Jungmannova 13/25, Vladislavova 16/1747, Vladislavova 18/1761,
Vladislavova 20/1447) nedojde vlivem navrhované přístavby objektu Jungmannova 15 k omezení
využitelnosti posuzovaných kanceláří pro umístění trvalého pracovního místa.
V posuzovaných obytných místnostech jednotlivých objektů nedojde vlivem navrhované
přístavby ke zhoršení denního osvětlení pod úroveň požadovanou normou ČSN 73 0580 - 2: Denní
osvětlení obytných budov.
Obytné místnosti (Vladislavova č.p. 1761 – 4. NP, 5. NP, Jungmannova č.p. 25 – P 6-3)
nevyhovující požadavkům ČSN 73 0580 - 2 již za stávajícího stavu nelze, na základě požadavků
vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu, považovat za obytné.

5. Vlivy na vodu
V blízkosti staveniště se nenacházejí žádné vodní zdroje, které by mohly být navrženou
rekonstrukcí ovlivněny. Možnost kontaminace podzemních vod lze předpokládat pouze v případě
náhodných úniků pohonných hmot, olejů a mazadel z používaných mechanismů a také v případě
havarijních úniků látek škodlivých vodám z používaného strojového parku. Při zachování běžných
technologických opatření lze vliv na jakost povrchových i podzemních vod minimalizovat.
- E K O L A group, spol. s r. o. -
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Navrhovaným záměrem nedojde k zásahu do hladiny podzemní vody, která se v lokalitě za
normálních podmínek běžně pohybuje kolem 12 m pod úrovní terénu.
Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území.
Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani
v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod. Z vodohospodářského hlediska jde
o lokalitu bez perspektivy vodohospodářského využití.
Ve fázi výstavby budou pro odvod odpadní vody z provozního a sociálního zařízení staveniště
využívány stávající kanalizační přípojky. Odvod vody ze staveniště musí být projednán
a schválen příslušným správcem kanalizace.
Ve fázi provozu budou odpadní vody svedeny do vnitřní splaškové a dešťové kanalizace
napojené na stávající stoku jednotné kanalizace.
Jakost odpadních dešťových a splaškových vod ze záměru odpovídá obdobným splaškovým
vodám typickým pro městské aglomerace. Její množství bude odpovídat množství spotřebované vody.
Roční množství odváděných splaškových vod činí 8 633 m3/rok
Dešťovou vodu nelze vzhledem k zastavěnému pozemku zasakovat, a proto bude veškerá
dešťová voda odváděna do kanalizace.
Předpokládaný průtok dešťových vod bude činit 52,37 l/s.
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 mechanismů.
Z hlediska problematiky vod nebude mít rekonstrukce nepříznivé dopady na životní
prostředí v daném území.

6. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Rekonstrukce budovy bude provedena na pozemku č. 710 v k. ú. Nové Město o rozloze
2

1458 m .
Plocha dotčená stavbou se nachází na pozemcích spadajících do kategorie „zastavěná
plocha a nádvoří“. Záměrem nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků
určených k plnění funkce lesa.
Předmětem dočasného záboru bude přilehlý chodník a části vozovky ulice Jungmannova.
Při výstavbě záměru dojde k zásahu do horninového prostředí, zejména při realizaci hrubých
stavebních prací, jako jsou výkopy stavební jámy pro nově budované objekty. Předpokládané
množství vytěžené zeminy při stavebních pracích se předpokládá v rozsahu cca 2 350 m3.
Neznečištěná zemina bude zpětně použita pro zásyp výkopů a nevhodná zemina bude odvezena na
skládku.
Únikem pohonných a mazacích látek při výstavbě záměru může dojít ke znečištění půdy
a horninového prostředí. Toto nebezpečí 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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Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání
sesuvných pohybů.

7. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy
Navrhovaný záměr se nachází v centru hlavního města Prahy. Bude realizován na zastavěném
pozemku, který vylučuje existenci jakýchkoliv hodnotnějších ekosystémů.
Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené ani přírodě blízké. Z tohoto důvodu
nepovažujeme vliv záměru na ekosystémy za významný.
Ze faunistického a floristického hlediska není lokalita ničím výjimečná. Vyskytují se zde
běžné synantropní druhy živočichů vázané na městské prostředí. Zastřešený dvorní trakt je bez
stávající vegetace. Vzhledem k povaze záměru, situovaného do stávajících zpevněných ploch,
nedojde k ovlivnění fauny ani flóry.

8. Vlivy na krajinu (charakter městské části), ÚSES a VKP
Posuzovaná lokalita se nalézá v městské části Praha 1 – Nové Město. Pro tuto část Prahy je
typický vysoký stupeň urbanizace a antropogenního ovlivnění. Zájmové území je možno
charakterizovat jako typickou kulturní krajinu silně ovlivněnou člověkem.
Vzhledem k tomu, že záměrem je pouze rekonstrukce stávajícího objektu, nedojde k funkční
změně území. Dle platného územního plánu hlavního města Prahy je území začleněno do SV - území
všeobecně smíšené a posuzovaný záměr tuto funkci naplňuje.
Současná hodnota krajinného rázu nebude nijak změněna. Budova nedosahuje nejvyšší
úrovně zástavby v ulici. Korunní římsa stavby je až o jedno patro níže ve vztahu k sousední budově.
Úroveň stávajícího hřebene zůstane ve stejné výšce a navrhovaný záměr bude nenásilně začleněn do
stávající zástavby. To se týče i nově vystavěných objektů ve dvorním traktu, které rovněž nebudou
převyšovat stávající zástavbu.
V průběhu rekonstrukce záměru budou splněny požadavky vznesené dotčenými památkovými
úřady.
V rekonstruovaném objektu budou umístěny pronajímatelné admnistrativní prostory,
v přízemí rozsířené o jednací prostory. Další součástí budou i nově vybudované podzemní parkoviště,
které odlehčí stávajícím, kapacitně nevyhovujícím nadzemním parkovacím stáním umístěných
v Jungmannově a přilehlých ulicích.
Na území plánovaného záměru se nenalézá žádný z prvků územního systému ekologické
stability ani významný krajinný prvek.
K ovlivnění ÚSES ani VKP nedojde.

9. Vlivy na zvláště chráněná území, 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.
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 8. 2. 2007 (č.j. S –
MHMP – 048430/2007/1/OOP/VI/ST) nebude mít uvedený záměr významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti. Vyjádření MHMP k vlivu záměru na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti je součástí oznámení v příloze č. 6 kap. H tohoto oznámení.
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10. Vliv na kulturní památky a hmotný majetek
Rekonstruovaný objekt leží v ochranném pásmu pražské památkové rezervace ve smyslu
ustanovení zákona č. 20/1978 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a je zapsáno
na seznam světového dědictví UNESCO.
Navrhovaným záměrem nedojde k významnému negativnímu ovlivnění kulturních památek.
Cenná fasáda bude citlivě zrestaurována Rekonstrukcí budovy stoupne její architektonická a kulturní
hodnota.
Realizací záměru dojde k zásahu do hmotného majetku.
Rekonstrukci posuzovaného záměru bude předcházet komletní demolice objektů B, C, D, E.
U objektu A budou uskutečněny demoliční práce v malém rozsahu, což je dáno nutností vybudování
transportní trasy. (Bližší charakteristika demoličních prací je uvedena v kap. B.I.6).
Dále bude zrušena stávající trafostanice ve dvoře s trafem 1 x 630 kV a vybudována nová na
hranici pozemku směrem do ulice Jungmannova. S tím souvisí přerušení stávajícího kabelu v místě
přípojky VN před objektem č.p. 23 a jeho napojení na nový kabel.

11. Vlivy na archeologické památky
V širším okolí zájmové lokality byly již v minulosti rekognoskovány pozůstatky
středověkého osídlení, v těsné blízkosti zájmového území se nachází mimo jiné židovské pohřebiště
ve Vladislavově ulici. Lze tedy při rekonstrukci administrativní budovy počítat s výskytem
archeologických památek.
V dostatečném předstihu před započetím zemních prací je nutné zaslat oznámení příslušnému
orgánu památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Uváděné vlivy mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, tak i populace.
Přesnější definování rozsahu vlivů je předmětem předchozích kapitol. Výstavbou záměru mohou být
nepříznivě ovlivněni obyvatelé okolní zástavby. Konkrétní nepříznivé vlivy (např. zvýšená prašnost)
se mohou vyskytnout pouze v období, kdy budou prováděny hrubé stavební práce.

3. Údaje o možných významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

Předkládaný záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Fáze projektových příprav
•

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.
Vypracovat jako součást tohoto řádu systém informování o vzniklé havárii (policie, hasiči,
záchranná služba, Městský obvod, Praha 1 a Magistrát hl. m. Prahy odbor ochrany prostředí).

•

Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se
sníženou emisí znečišťujících látek do ovzduší.

•

Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit požadavky na
minimální hlučnost použitých mechanismů tak, aby jejich činnost při výstavbě nezpůsobila
zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.

•

Dodržet doporučené akustické parametry stacionárních zdrojů hluku tak, aby nebyly
překročeny hygienické limity pro denní a noční dobu (50/40 dB).

•

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

•

V průběhu rekonstrukce záměru splnit požadavky vznesené dotčenými památkovými úřady.

•

V dostatečném předstihu před započetím zemních prací je nutné zaslat oznámení příslušnému
orgánu památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou
organizací.

Fáze výstavby
•

Ve fázi demolic umístit ve venkovním prostoru v místě před obkladem, kde budou probíhat
bourací práce mobilní hmotnou protihlukovou zástěnu – např. z betonových panelů tl. 0,15 m
do ocel. profilů, výška zástěny 5 m od terénu ulice Jungmannovy.

•

Bourání kamenného obkladu včetně budování vjezdu objektem A provádět za použití strojní
mechanizace 2 hodiny denně. V případě použití protihlukové zástěny a za předpokladu
umístění kompresoru uvnitř budovy A v místnosti bez oken je možno tyto práce provádět po
dobu 11 hodin denně v průběhu doby 7 - 19.

•

Bourání objektů ve dvorní části za běhu všech strojních zařízení provádět ve vyšších patrech,
max. 4 hodiny denně. V nižších úrovních (cca 2/3 výšky) pak jen 2 hodiny denně.

•

Bourací práce budou prováděny podle odsouhlaseného technologického projektu bourání.
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•

Používat stavební stroje v dobrém technickém stavu kvalitních výrobců např. Catterpillar
apod. a stroje nechávat běžet pouze při pracovním nasazení.

•

Musí být zajištěno dopravní značení v prostoru výjezdů ze staveniště a je nutno zajistit
bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

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.

•

Na staveništi nesmí být pálen odpad.

•

V rámci zařízení staveniště nesmí být umístěna výrobna betonové směsi, živičných směsí
a dále opravárenské a jiné dílny. Konkrétní řešení zařízení staveniště bude nutno řešit
s dodavatelem stavby na základě plánu organizace výstavby a po konzultaci s příslušnou
městskou částí.

•

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací (zemina, bet. směs). U výjezdu ze staveniště bude proto situována
plocha 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.

•

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.

•

Pro omezení přítoků podzemní vody do stavební jámy a pro omezení vztlaku uvnitř jámy
zřídit mělké čerpací vrty či jímky a vodu odčerpávat.

•

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7.00 do 21.00 hodin, v době 6-7 hodin
mohou probíhat pouze nehlučné přípravné práce. Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu
a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor.

•

Veškerá stacionární zařízení nutná pro provádění prací (el.pily, kompresor apod.) budou
umístěna do uzavřených objektů uvnitř staveniště. Budoucí dodavatel stavby musí zajistit
řezání dřeva na bednění mimo staveniště. V nejnutnějším případě je nutné použití elektrické
řetězové pily, která má výrazně nižší hlučnost než okružní pila (o cca 8-10 dB).

•

Je třeba použít strojní zařízení s garantovanými hlukovými parametry a dobou nasazení
uvedenou v tomto oznámení.

•

Zvolit dodavatele stavby, který používá stavební stroje s co možná nejnižšími hodnotami
emisí hluku.

•

Zahájit rekonstrukci výstavbou objektu D na jižní straně dvorního traktu, čímž by došlo
k odclonění hlučných operací během výstavby ostatních objektů (B, C, E).

•

Před zahájením stavby informovat obyvatele o průběhu stavby a ustanovit kontaktní osobu,
na kterou by se mohli obracet se stížnostmi.

•

Nejhlučnější operace na stavbě provádět v době 8 – 16 hod, kdy se předpokládá, že se většina
obyvatel nachází v zaměstnání apod.

•

Prověřit technický stav oken chráněných místností okolní ovlivněné zástavby, příp. provádět
jejich dotěsnění.
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•

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

•

Celý proces výstavby zajistit organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách.

•

Před uvedením objektu do provozu však doporučujeme provést detailní měření hluku ze
stacionárních zdrojů a prokázat, že nedochází k překračování hygienických limitů.

•

V období výstavby záměru 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.

•

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

•

Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

•

Minimalizace prašnosti v době výstavby lze dosáhnout zajištěním výjezdu na veřejné
komunikace pouze čistých vozidel v dobrém technickém stavu.

•

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.

•

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

•

Bude-li to možné, používat místo paliv a maziv ropného původu snáze odbouratelné
ekvivalentní bioprodukty.

•

Výkopy chránit před vniknutím povrchové vody.

•

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

•

Při realizaci stavby budou respektovány ČSN související s požární ochranou.

Fáze provozu
•

Dodržovat schválené havarijní, provozní a manipulační řády.

•

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

•

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

•

Veškeré dešťové vody odcházející z areálu musí splňovat podmínky předepsané zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách.

•

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, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného
- E K O L A group, spol. s r. o. -
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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.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Oznámení o vlivu záměru - Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu v Jungmannově ulici
- na životní prostředí a veřejné zdraví bylo zpracováno na základě podkladů připravovaných pro
dokumentaci pro stavební povolení. Hodnocení vlivů tedy odpovídá stupni znalosti projektu.
Neurčitost plyne ze současných znalostí a stanovení koeficientů pro výpočet intenzit dopravy.
Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které jsou založeny na těchto odhadech intenzit dopravy (tj.
rozptylová a akustická studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i vzdálený výhled
předpokládaného provozu na komunikační síti (rok 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. Použité intenzity dopravy na posuzovaných
komunikacích v roce 2010 jsou odborným odhadem Útvaru rozvoje města.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr je vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění zpracován pouze
v jedné variantě, která odpovídá šetrné rekonstrukci objektu, respektující kritéria ochrany
památkového přadu.
Akustická studie je řešena ve dvou variantách pro PAS – rok 2007 a výhledový rok 2010.
V Rozptylové studii byl rovněž posuzován stávající stav a výhledový stav (2010) znečištění
ovzduší. Podrobné vyhodnocení posuzovaných stavů je předmětem předcházejících kapitol.
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 rekonstruovaného
objektu administrativní budovy k výrazným negativním změnám ani k překročení únosné míry
zatížení.
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ZÁVĚR
Oznámení záměru „S t a v e b n í ú p r a v y a d o s t a v b a d v o r n í h o t r a k t u “
v Jungmannově ulici bylo zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění.
Oznámení se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí
a hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Pro vyhodnocení vlivu záměru na ovzduší a akustickou situaci byla zpracována Akustická
studie – výstavba, provoz, Akustická studie – demolice, Rozptylová studie a Studie oslunění
a denního osvětlení, které tvoří Přílohu č. 1 až 4 tohoto oznámení.
•

Posuzovaný záměr se nachází v Jungmannově ulici 15, č. p. 26, na parcele č. 710 o rozloze
1458 m2 nedaleko Jungmannova a Václavského náměstí.

•

Záměrem investora je rekonstruovat stávající objekt aministrativní budovy, která sloužila do
roku 1992 jako tiskárna a po přestavbě v letech 1993 – 96 jako budova banky.

•

Rekonstrukcí bude zachována budova A se secesní fasádou. Ostatní objekty (B, C, D, E)
budou odstraněny a na jejich místě vyroste nový dvorní trakt novostavby. Rekonstruovaný
objekt bude sloužit převážně k administrativním účelům.

•

Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2007 a ukončení rok 2008. Časový horizont
rekonstrukce je uvažován cca 21 měsíců.

•

Dle změny ÚP SÚ HMP č. Z 1000/00 (revize Úpn) se dotčený pozemek v současné době
nachází v území všeobecně smíšeném (SV – 6) pro využití po stavebních úpravách
a dostavbě k administrativním účelům. Záměr je v souladu s územním plánem sídelního
útvaru hl. m. Prahy

•

Rekonstruovaný objekt se nachází v památkové rezervaci hl. m. Prahy zapsané na seznam
světového dědictví UNESCO.

•

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, nebude záměr představovat významný zásah do
stávající městské zástavby. Budova nedosahuje nejvyšší úrovně zástavby v ulici. Korunní
římsa stavby je až o jedno patro níže ve vztahu k sousední budově. Úroveň stávajícího
hřebene zůstane ve stejné výšce a navrhovaný záměr bude nenásilně začleněn do stávající
zástavby. Současná hodnota krajinného rázu nebude změněna.

•

V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL). Dotčené
pozemky jsou zařazeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL
ani ze ZPF.

•

Předpokládané množství vytěžené zeminy při stavebních pracích se předpokládá v rozsahu
cca 2 350 m3.

•

Předmětem dočasného záboru bude přilehlý chodník a část vozovky ulice Jungmannova.

•

Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání
sesuvných pohybů.

•

Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin
a materiálů pro období výstavby ani jejich přesná množství. Největší množství bude
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představovat beton pro betonáž na stavbě a betonové prefabrikáty pro výstavbu objektů (pro
výstavbu bude potřeba cca 3 200 m3 betonu).
•

Z hlediska zásobování plynem bude objekt napojen na stávající STL přípojku.

•

Zdrojem tepla pro objekt záměru bude nová plynová kotelna umístěná v 1. suterénu budovy,
výkonově se bude jednat o kotelnu II. kategorie. V kotelně budou umístěny 2 kotle o výkonu
2 x 550 kW s Low NOx technologií (tj. pod 80 mg/kWh) a zejména s plynule regulovatelným
výkonem hořáku. Celková roční potřeba plynu je odhadována na cca 405 010 m3/rok.

•

Pro rekonstruovaný objekt jsou navrženy vzduchové systémy zajišťující kromě větrání též
chlazení a částečně vytápění daných prostor. VZT jednotky pro uvedené funkce budou
umístěny na střeše budovy.

•

Zásobování elektrickou energií bude řešeno napojením na vlastní velkoodběratelskou
trafostanici osazenou transformátorem 1000 kVA. Trafostanice bude umístěna v 1. PP.
Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie se uvažuje cca 768 MWh/rok.

•

Z hlediska dopravního řešení je v přilehlém území Prahy 1 zavedena regulovaná zóna
placeného stání. Do celé oblasti je přístup dopravy výrazně omezen. Přístup vozidel do
objektu je možný pouze jednosměrně Jungmannovou ulicí od Národní třídy a výjezd pak
směrem k Vodičkově ulici.

•

Příjezd na staveniště bude veden komunikacemi vedoucími od Masarykova nábřeží, dále
bude pokračovat ulicemi Myslíkova, Spálená, Lazarská, Vladislavova, Charvátova,
Jungmannova - vjezd na staveniště. Dopravní trasa pro výjezd ze staveniště bude ulicemi
Jungmannova, Vodičkova, Lazarská, Spálená, Myslíkova, Masarykovo nábřeží - směr Podolí.

•

Koeficient obratu pro administrativní funkci je stanoven hodnotou 2,0, takže celkový počet
pohybů za den pro směr vychází 128 (118 příjezdů a 118 odjezdů OA, 8 příjezdů a 8 odjezdů
LNA, 2 příjezdy a 2 odjezdy TNA za den).

•

Parkovací stání budou umístěna v podzemních garážích, jejichž kapacita je uvažována 67
parkovacích míst, z nichž 4 budou ve smyslu příslušných předpisů vyhrazeno pro vozidla
osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

•

Z hlediska znečištění ovzduší záměrem představuje zdroj emisí ve fázi výstavby pohyb
strojního zařízení po staveništi a obslužná doprava staveniště. Ve fázi provozu jsou
uvažovány bodové zdroje – kotelna a odvětrávání podzemních garáží, liniové zdroje –
obslužná doprava záměru na okolních komunikacích.

•

Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované Rozptylové studie, která
tvoří samostatnou přílohu č. 3 tohoto oznámení. Jako modelové znečišťující látky byly
posuzovány: NO2, CO, PM10 a benzen.

•

Na základě výpočtů v Rozptylové studii 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.

•

Z hlediska ovlivnění akustické situace byla hodnocena fáze demoličních prací, výstavby
a provozu záměru. Ve fázi provozu bude zdroje hluku představovat obslužná doprava záměru
a dále stacionární zdroje.
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•

Vyhodnocením hluku z demoličních prací vyplývá, že za předpokladu navržených
protihlukových opatření (protihluková zeď a časové omezení prací) budou dodrženy
hygienické limity dané nařízením vlády č.148/2006 Sb.

•

Stavební činnost v dvoraně posuzovaného objektu pravděpodobně překročí limitní hodnoty
vymezené platnou legislativou, a to před fasádou jednoho obytného domu, který je situován
ve vzdálenosti několika metrů od staveniště (na jižní straně dvorního traktu). Vzhledem
k charakteru lokality není technicky možné dodržet hygienické limity pro hluk, a proto je
nutné dodržet organizační a technologická opatření, která budou minimalizovat obtěžování
obyvatel v době stavby.

•

Nárůst intenzit dopravy vlivem provozu záměru způsobí přírůstek hlukové zátěže
0,3 dB. Akustické situace v posuzovaném území nebude tedy významně ovlivněna.

•

Hluk z provozu stacionárních zdrojů, v případě, že budou sání i výfuky VZT dostatečně
zatlumeny a bude důsledně dodržena provozní doba jednotlivých zdrojů hluku umístěných na
střeše budovy, nebude překračovat hygienické limity pro denní i noční dobu dané nařízením
vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění.

•

Z hlediska oslunění nebudou sousední objekty navrhovanou dvorní přístavbou ovlivněny.
Z hlediska denního osvětlení nedojde u posuzovaných okolních objektů (Jungmannova 13/25,
Vladislavova 16/1747, Vladislavova 18/1761, Vladislavova 20/1447) vlivem navrhované
přístavby objektu Jungmannova 15 k omezení využitelnosti posuzovaných kanceláří pro
umístění trvalého pracovního místa.

•

Z regionálně geologického hlediska je skalní podklad v zájmovém území budován
komplexem provrásněných barrandienských hornin, které náleží ke staršímu paleozoiku;
konkrétně se pod půdorysem domu jedná o ordovické souvrství dobrotivských břidlic, které
zde reprezentuje facie jílovitých břidlic.

•

V zájmovém území záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče. Objekt
se nachází mimo záplavové území.

•

Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani
v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod.

•

Hladina podzemní vody se podle archívních údajů nalézá pod půdorysem budovy č.p. 15
přibližně na kótě 185,30 m n.m., tedy cca 11,5 m pod stávajícím povrchem terénu – mimo
dosah i ovlivnění základů stávajícího domu i základů budoucí dostavby.

•

Z hlediska hydrogeologických poměrů se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajónu
6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy tvořené horninami
krystalinika, proterozoika a paleozoika.

•

Stavba respektuje ochranná pásma inženýrských sítí.

•

Odpadní vody budou svedeny do městské kanalizace. Rekonstruovaný objekt bude
odkanalizován vnitřní splaškovou a dešťovou kanalizací napojenou na stávající přípojky.

• Jakost odpadních dešťových a splaškových vod produkovaných záměrem bude odpovídat
obdobným splaškovým vodám v pražské aglomeraci.
• Z hlediska problematiky ochrany vod lze konstatovat, že stavba nebude mít nepříznivé dopady
na životní prostředí v daném území.
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• Záměrem nebudou dotčeny žádné prvky ÚSES, ZCHÚ, VKP ani lokality NATURA dle
zákona č. 114/1992 Sb.
• Realizace záměru nebude mít vliv na flóru, faunu ani ekosystémy.
• Navrhovaná stavba leží v území s možným výskytem archeologických památek. Z tohoto
důvodu doporučujeme v průběhu zemních prací realizovat archeologický dozor.
• Realizací záměru dojde k zásahu do hmotného majetku. Budou demolovány objekty B, C, D,
E a zrušena trafostanice a přerušení jejího stávajícího napojení kabelem na přípojku VN.
• Stavba nepředstavuje významné riziko pro zdraví obyvatel.
Dle výše uvedených závěrů byl záměr vyhodnocen jako záměr s minimálním vlivem na životní
prostředí.

Rekonstrukce záměru „Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu“
lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
•

Výkresová část:
Výkres č. 1 – Situace širších vztahů

•

Výkres č. 2 – Řez AA

1 : 100

Výkres č. 3 – Řez BB

1 : 100

Výkres č. 4 – Půdorys střechy

1 : 200

Kartogram pro rok 2005 – Stávající stav

1: 1 942

Kartogram pro rok 2010 – Kompletní náplň území se záměrem

1: 1 842

Kartogram pro rok 2010 – Rozpad cílové a zdrojové dopravy

1: 1 842

Fotodokumentace
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Oznámení je zpracováno pro záměr „Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu“, který se
nachází v Jungmannově ulici 15 v centru města, v památkové rezervaci zapsané na seznam světového
dědictví UNESCO.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod pořadové číslo 10.6 (podlimitní
záměr) – „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“ a dále do kategorie II pod pořadové číslo 3.1 (podlimitní záměr) – „Zařízení ke
spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW“.
Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího objektu aministrativní budovy, která sloužila
do roku 1992 jako tiskárna a po přestavbě v letech 1993 – 96 jako budova banky. Rekonstrukcí bude
zachována budova A se secesní fasádou. Ostatní objekty (B, C, D, E) budou odstraněny a na jejich
místě vyroste nový dvorní trakt. Rekonstruovaný objekt bude sloužit převážně k administrativním
účelům.
Pro vyhodnocení vlivu výstavby a provozu záměru na akustickou a rozptylovou situaci
a vyhodnocení oslunění a denního osvětlení byly vypracovány samostatné studie, které tvoří Přílohu
č. 1 až 4 tohoto oznámení:
•

Akustická studie – výstavba, provoz

•

Akustická studie - demolice

•

Rozptylová studie

•

Studie oslunění a denního osvětlení

Vlastní záměr je řešen v jedné variantě, která odpovídá šetrné rekonstrukci objektu,
respektující kritéria ochrany památkového úřadu.
Doprava
Při zpracování oznámení byly jako základní vstupní informace použity údaje o intenzitě
dopravy na okolních komunikacích související se záměrem poskytnuté Ústavem dopravního
inženýrství hl. m. Prahy. Na základě dodaných údajů pak byly pomocí standardních matematických
modelů predikovány hlukové zátěže a znečištění ovzduší, ze kterých se následně odvozovaly
zdravotní rizika.
Z hlediska dopravního řešení Prahy 1 je v zavedena v území regulovaná zóna placeného stání,
z čehož plyne že do celé oblasti je přístup dopravy výrazně omezen. Přístup vozidel do objektu je
možný pouze jednosměrně Jungmannovou ulicí od Národní třídy a výjezd pak směrem k Vodičkově
ulici.
Na základě koeficient obratu pro administrativní funkci, který byl stanoven hodnotou 2,0,
vyplývá celkový počet pohybů za den pro každý směr 128: 118 příjezdů a 118 odjezdů OA, 8
příjezdů a 8 odjezdů LNA, 2 příjezdy a 2 odjezdy TNA za den.

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

- 110 -

Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu

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

Parkovací stání budu umístěna ve třech suterénech podzemních garážích, které jsou vzájemně
propojeny s vjezdy a výjezdy do ulice Jungmannova. U TNA se předpokládá, že budou po časově
omezenou dobu parkovat v ulici Jungmannova.
Celková kapacita garáže je uvažována 67 parkovacích míst, z nichž 4 budou ve smyslu
příslušných předpisů vyhrazeno pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL). Dotčené
pozemky jsou zařazeny jako zastavěná plocha a nádvoří.
Předmětem dočasného záboru bude přilehlý chodník a části vozovky ulice Jungmannova.
Předpokládané množství vytěžené zeminy při stavebních pracích se předpokládá v rozsahu
cca 2 350 m3. Neznečištěná zemina bude zpětně použita pro zásyp výkopů a zbylá zemina bude
nabídnuta k dalšímu využití, v případě nezájmu bude odvezena na skládku.
Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání
sesuvných pohybů.
Voda
V zájmovém území záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče.
Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území.
Navrhovaným záměrem nedojde k zásahu do hladiny podzemní vody, která se v lokalitě za
normálních podmínek běžně pohybuje kolem 12 m pod úrovní terénu.
Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani
v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod.
Ve fázi výstavby budou pro odvod odpadní vody z provozního a sociálního zařízení staveniště
využívány stávající kanalizační přípojky. Odvod vody ze staveniště musí být projednán
a schválen příslušným správcem kanalizace. Množství splaškové vody bude rovno maximální
spotřebě pitné vody.
Ve fázi provozu budou odpadní vody svedeny do vnitřní splaškové a dešťové kanalizace
napojené na stávající stoku jednotné kanalizace.
Jakost odpadních dešťových a splaškových vod ze záměru odpovídá obdobným splaškovým
vodám typickým pro městské aglomerace. Její množství bude odpovídat množství spotřebované vody.
Roční množství odváděných splaškových vod činí 8 633 m3/rok
Dešťovou vodu nelze vzhledem k zastavěnému pozemku zasakovat, a proto bude veškerá
dešťová voda odváděna do kanalizace.
Předpokládaný objem dešťových vod bude činit 52,37 l/s.
Ochrana přírody
Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území podle zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, přírodního parku ani významného krajinného prvku.
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 8. 2. 2007 (č.j. S –
MHMP – 048430/2007/1/OOP/VI/ST) nebude mít uvedený záměr významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti.
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Fauna, Flóra
Ze faunistického a floristického hlediska není lokalita ničím výjimečná. Vyskytují se zde
běžné synantropní druhy živočichů vázané na městské prostředí. Zastřešený dvorní trakt je bez
stávající vegetace. Vzhledem k povaze záměru, situovaného do stávajících zpevněných ploch,
nedojde k ovlivnění fauny ani flóry.
Ovzduší
Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří samostatnou
přílohu č. 3 tohoto oznámení. Celkem byly posuzovány čtyři varianty - etapa výstavby, počáteční
situace, samotný příspěvek záměru v roce 2010 a kompletní náplň území s rekonstruovaným
objektem v roce 2010.
Ve fázi výstavby se budou na znečištění ovzduší podílet plošné zdroje – pohyb nakladačů
v areálu staveniště a emise z přesunu hmot při zemních pracech. Linový zdroj dopravy bude
reprezentován pohyby automobilů při převozu vytěžené zeminy.
Ve fázi provozu se budou na znečištění ovzduší podílet bodové zdroje – kotelna
a odvětrávání podzemních parkovišť, plošné zdroje – pohyby TNA a liniové zdroje – obslužní
doprava záměru.
NO2
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nevylučuje
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní
koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM se v zájmovém
území pohybují vypočtené koncentrace ročního aritmetického průměru kolem 40 µg.m-3.
Z hlediska příspěvků samotného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve
výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní zátěži do 1,50 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
2,32 µg.m-3. Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 5,37 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5,54 µg.m-3. Uvedené příspěvky
vypočtených koncentrací by neměly výrazněji změnit imisní pozadí zájmového území v době
případné realizace záměru.
Celková náplň území v roce 2010 s rekonstruovaným záměrem by neměly znamenat
prokazatelnější zhoršení imisní situace v zájmovém území, protože s výjimkou nově vyvolané
dopravy v souvislosti s posuzovaným záměrem se v zásadě ostatní doprava bude podílet na imisní
zátěži bez ohledu na realizaci hodnoceného záměru. Je patrné, že očekávané navýšení dopravy
související s posuzovaným záměrem bude kompenzováno zlepšujícími se emisním parametry vozidel.
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 40 až 50 µg.m-3, což znamená překračování imisního limitu
z hlediska ročního aritmetického průměru, který činí 40 µg.m-3.
V etapě výstavby z hlediska plánovaných zemních prací se budou příspěvky k 24
hodinovému aritmetickému průměru pohybovat u nejbližších objektů obytné zástavby do 5,65 µg.m-3,
což by vzhledem k dočasnosti etapy zemních prací mohlo být akceptovatelné. Pro samotnou etapu
stavebních prací je doporučeno dbát opatření uvedených v kap. D.IV.
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Z hlediska příspěvků samotného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve
výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní zátěži v této variantě do 0,30 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 0,46 µg.m-3. Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny
příspěvky u bodů ve výpočtové síti do 0,85 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,87 µg.m-3.
Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací by neměly znamenat prokazatelnější zhoršení
imisní situace v zájmovém území.
Z hlediska kompletní náplně území v roce 2010 lze konstatovyt ty samé závěry jako
u hodnocení NO2 a nemělo by tedy dojít k prokazatelnému zhoršení imisní situace v zájmovém
území.
CO
Imisní pozadí dle nejbližší stanice AIM se pohybuje do 1843 µg.m-3. Dle modelu ATEM lze
imisní pozadí odhadnout do 900 µg.m-3. Ve všech výsledných řešených variantách se příspěvky
k imisní zátěži pohybují od 2040 µg.m-3 (Podáteční stav v roce 2007) do 1852 µg.m-3 (Kompletní
náplň území v roce 2010 se záměrem), což se pohybuje kolem 20% hodnoty imisního limitu. Přitom
samotné příspěvky záměru lze označit za zcela zanedbatelné, pohybující se do 145 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.
Benzen
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. Dle modelu ATEM se průměrné roční koncentrace pohybují kolem 4 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 by
neměly znamenat překračování imisního limitu v zájmovém území.
Závěr
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.
Hluk
Pro vyhodnocení akustické situace byly zpracovány Akustické studie pro demolice, výstavbu
a provoz záměru, které tvoří samostatné přílohy č. 1, 2 tohoto oznámení.
Ve fázi demolic jsou zohledněny stavební práce hlučnějšího charakteru. Jedná se o bourací
práce v průčelí budovy A do ulice Jungmannovy - bourání kamenného obkladu a budování vjezdu do
dvorní části a dále o bourací práce v dvorní části - bourání objektů B, C a D.
Ve fázi výstavby bylo uvažováno se stacionárními a mobilními zdroji hluku představované
jednotlivými strojními zařízeními a dopravní obsluhou staveniště. Liniové zdroje jsou reprezentovány
dopravními prostředky odvážející a přivážející materiály. Ostatní zařízení rozmístěná po stavbě tvoří
bodové zdroje hluku.
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Ve fázi provozu bude dominantní zdroj hluku představován především obslužná doprava
záměru a dále pak byly vyhodnoceny stacionární zdroje.
Při stavebně-demoliční činnosti budou v případě použití protihlukových stěn a zkrácení
pracovní doby pro hlučné práce dodrženy limitní hodnoty, které uvádí nařízení vlády č. 148/2006 sb.
Při výstavbě lze předpokládat, že nebudou splněny ekvivalentní hladiny akustického tlaku dle
platné legislativy před fasádou obytného objektu na jižní straně dvorního traktu. Hladiny akustického
tlaku v tomto místě může dosahovat hodnot v rozmezí 67 – 80 dB (hygienický limit 65 dB). Tzn., že
v průběhu stavby budou hygienické limity pro stavební činnost překročeny ve všech etapách stavby.
K maximálnímu omezení negativního vlivu hluku na obyvatele nejbližšího domu je nutné dodržet
opatření uvedená v kap. D.IV.
V současné době, kdy není uvažováno s přírůstkem obslužné dopravy administrativního
centra, dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy před fasádami domů v ulici
Jungmannova v denním období hodnot až 64,1 dB (uvažovaný hygienický limit 55 dB). Stávající stav
akustické situace tedy nesplňuje podmínky dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
Vzhledem k tomu, že se intenzity dopravy v předmětném úseku ulice Jungmannova v roce
2010 nebudou lišit od současného stavu, bude akustická situace v lokalitě shodná se stávajícím
stavem.
Přibližně 130 automobilů, které budou obsluhovat administrativní centrum, způsobí oproti
předchozí variantě nárůst ekvivalentních hladin akustického tlaku o dalších 0,3 dB. Na rozdíl od
výpočtu není možné takové zvýšení v praxi objektivně prokázat (měřením) ani subjektivně
zaznamenat. Hodnota 0,3 dB je totiž menší než běžně uznávaná fyzikální chyba nejpřesnějších
měřících přístrojů.
V případě, že by byly fasády obytných domů vystaveny hluku pouze
z obslužné dopravy o intenzitě cca 130 automobilů denně, nebyl by uvažovaný hygienický limit
překročen. V denní době by hladiny akustického tlaku 2 metry před fasádou domů v Jungmannově
ulici dosahovaly hodnot nejvýše 48,8 dB (limit 55 dB). Z tohoto výpočtu je zřejmé, že obslužná
doprava administrativního centra nebude dominantním zdrojem hluku na komunikaci Jungmannova
a na případném překračování uvažovaných hygienických limitů v ulici Jungmannova má
zanedbatelný vliv.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů před fasádami nejbližších
obytných domů nebudou překračovat hygienické limity v noční ani v denní době. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku před fasádami okolních obytných domů dosahuje maximální hodnoty
35,5 dB ve dne a 31,1 dB v noci (limit 50/40 dB).
Výfuky i sání VZT budou dostatečně zatlumeny tak, aby emitovaný hluk nepřesahoval
hygienické limity dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění. Na střeše budou umístěny
dvě vzduchotechnické jednotky, které budou v provozu pouze v denní době, a to od 7 – 20 hod.
V nočních hodinách budou vypnuty. Dalším relevantním zdrojem hluku umístěným na střeše budovy
budou dvě chladící jednotky, každá o výkonu 400 kW. Hlavní chladící stroje budou v provozu
celoročně, v zimním a přechodném období se sníženým výkonem. V denní době v letním období se
předpokládá chod na plný výkon, v noční době pak bude výkon stroje a tím i emitovaný hluk omezen
přepnutím na nižší stupeň.
Na základě výše uvedených údajů byly v programu Cadna A modelovány situace šíření hluku
v denních i nočních hodinách a za předpokladu důsledného dodržení časového harmonogramu chodu
jednotlivých zdrojů hluku a dostatečného zatlumení výfuků a sání, budou dodrženy hygienické limity
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dané nařízením vlády č. 148/2006 sb. a nebude tedy ani nutné navrhovat dodatečná protihluková
opatření.
Před uvedením objektu do provozu však doporučujeme provést detailní měření hluku ze
stacionárních zdrojů a prokázat, že nedochází k překračování hygienických limitů.
Závěr
Na základě posouzení akustické studie oběma Akustickými studiemi lze konstatovat, že
v případě realizace vhodných protihlukových opatření uvedených v kap. D.IV., lze daný záměr
považovat za akceptovatelný.
Osvětlení a oslunění
Pro vyhodnocení oslunění a denního osvětlení byla zpracována Studie oslunění a denního
osvětlení, která tvoří samostatnou přílohu č. 4 tohoto oznámení.
Předmětem této studie bylo posouzení vlivu navrhované dvorní přístavby záměru na kvalitu
oslunění a denního osvětlení okolních objektů.
Hlavní budova A se secesní fasádou bude rekonstrukcí v nezměněné formě zachována, tudíž
nedojde ke změně oslunění a denního osvětlení okolní zástavby a není tudíž posuzována výše
uvedenou studií.
Za stávajícího stavu je dvorní přístavba objektu šestipodlažní s atikou v maximální výšce cca
218,5 m n. m. Půdorys této přístavby kopíruje půdorys dvora.
Navrhovaná přístavba bude plně nahrazovat stávající dvorní přístavbu. Bude mít osm
nadzemních podlaží s atikou v maximální výšce 225,25 m n. m. Sedmé a osmé nadzemní podlaží
bude od západu a od jihu ustupující z půdorysného rozsahu nižších podlaží. V části jižní a severní
fasády bude navrhovaná přístavba proti stávající ustoupená od hranice dvora.
Sousedními objekty je budova č. 13/25 v Jungmannově ulici a domy č. 16/1747, 18/1761,
20/1447 v ulici Vladislavova. Jedná se o šestipodlažní objekty se sedlovou střechou v uliční části.
Dům č. 16/1747 je doplněn o podkrovní vestavbu.
Oslunění
Posuzovaný byt v 6.NP objektu Vladislavova č.p. 1747 bude dostatečně osluněn, dle
požadavků ČSN 73 4301, i po realizaci navrhované přístavby.
Další sousední objekty již nebudou navrhovanou dvorní přístavbou z hlediska oslunění vůbec
dotčeny.
Denní osvětlení
U posuzovaných objektů (Jungmannova 13/25, Vladislavova 16/1747, Vladislavova 18/1761,
Vladislavova 20/1447) nedojde vlivem navrhované přístavby objektu Jungmannova 15 k omezení
využitelnosti posuzovaných kanceláří pro umístění trvalého pracovního místa.
V posuzovaných obytných místnostech jednotlivých objektů nedojde vlivem navrhované
přístavby ke zhoršení denního osvětlení pod úroveň požadovanou normou ČSN 73 0580 - 2: Denní
osvětlení obytných budov.
Obytné místnosti (Vladislavova č.p. 1761 – 4. NP, 5. NP, Jungmannova č.p. 25 – P 6-3)
nevyhovující požadavkům ČSN 73 0580 – 2. Již za stávajícího stavu je nelze, na základě požadavků
vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu, považovat za obytné.
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Archeologie, kulturní a historické památky
Rekonstruovaný objekt leží v ochranném pásmu pražské památkové rezervace ve smyslu
ustanovení zákona č. 20/1978 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a je zapsáno
na seznam světového dědictví UNESCO.
Navrhovaným záměrem nedojde k významnému negativnímu ovlivnění kulturních památek.
Fasády, historicky a umělecky cenné prostory a stavební prvky budou citlivě zrestaurovány.
Rekonstrukcí budovy stoupne její architektonická a kulturní hodnota.
V širším okolí zájmové lokality byly již v minulosti rekognoskovány pozůstatky
středověkého osídlení, v těsné blízkosti zájmového území se nachází mimo jiné židovské pohřebiště
ve vladislavově ulici. Lze tedy při rekonstrukci administrativní budovy počítat s výskytem
archeologických památek.
V dostatečném předstihu před započetím zemních prací je nutné zaslat oznámení příslušnému
orgánu památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací.
Hmotný majetek
Realizací záměru dojde k zásahu do hmotného majetku.
Rekonstrukci posuzovaného záměru bude předcházet komletní demolice objektů B, C, D, E.
U objektu A budou uskutečněny demoliční práce pouze v malém rozsahu, což je dáno nutností
vybudování transportní trasy. (Bližší charakteristika demoličních prací je uvedena v kap. B.I.6).
Dále bude zrušena stávající trafostanice ve dvoře s trafem 1 x 630 kV a vybudována nová na
hranici pozemku směrem do ulice Jungmannova. S tím souvisí přerušení stávajícího kabelu v místě
přípojky VN před objektem č.p. 23 a jeho napojení na nový kabel.
Zdravotní rizika
Rekonstrukce objektu záměru nepředstavuje významný zásah do životního prostředí.
Z hlediska vlivů lze říci, že vliv záměru je v celku malý, a to zejména ve vztahu k obyvatelstvu.
Nejcitelnější vliv bude mít samozřejmě fáze demolic a výstavby, kdy se dá očekávat mírné zhoršení
spíše faktorů pohody než rizik pro zdraví z hlediska ovzduší a hluku.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze považovat záměr za akceptovatelný.
Územní plán
Dle změny ÚP SÚ HMP č. Z 1000/00 (revize Úpn) se dotčený pozemek v současné době
nachází v území všeobecně smíšeném (SV – 6) pro využití po stavebních úpravách a dostavbě
k administrativním účelům.
Daný záměr je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy.
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Příloha č. 1:

Akustická studie – hluk z výstavby a provozu

•

Příloha č. 2:

Akustická studie – hluk ze stavební činnosti (demolice)

•
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Rozptylová studie

•

Příloha č. 4:

Studie oslunění a denního osvětlení

•

Příloha č. 5:

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska ÚPD

•
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Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 12 zákona
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