Oznámení změny záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 v platném znění
na akci Komerční centrum Vypich,Praha 6 - Břevnov_________

_

Oznámení změny záměru
realizace akce

KOMERČNÍ CENTRUM VYPICH
PRAHA 6 - BŘEVNOV
Obrázek 1 – Zákres navrženého areálu do ortomapy

Pozn. Podél jižní strany areálu je zakreslena plánovaná Břevnovská radiála.
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ÚVOD
Toto Oznámení je zpracováno na záměr, který byl již posouzen v procesu EIA a v roce 2003 bylo vydáno stanovisko. Posouzení bylo provedeno podle zák.č.100/2001 Sb., Oznámení a Dokumentaci zpracoval ing. Karel Vurm, posudek zpracoval Ing. Richard Kuk a po veřejném projednání záměru bylo dne
27.5.2003 vydáno stanovisko, že záměr je přijatelný (za splnění přiložených podmínek).
Na záměr bylo následně vydáno rozhodnutí o umístění stavby a následně stavební povolení (viz příloha H.2.). Při zpracování realizačních dokumentací se investor rozhodl udělat změny ve využití vnitřních
prostor objektů. Vlivem těchto změn by došlo k malému (z původních potřebných 432 parkovišť na nyní
421 parkovacích míst) snížení potřebného počtu parkovacích míst. Investor však oproti požadavkům vyhl.č.26/1999 Sb. v platném znění se rozhodl navýšit počet parkovacích míst na celkových 675 parkovišť.
Po projednání tohoto zvýšení na OŽP OOP HMP bylo konstatováno, že tato změna naplňuje vymezený
rozsah dle §4 odst.1, písm. „c“ zák.č.100/2001 Sb. v platném znění, a proto je na základě požadavku
OŽP OOP HMP zpracováno toto Oznámení.
OŽP OOP HMP zároveň stanovilo požadavky na rozsah zpracování tohoto Oznámení. V Oznámení
budou posouzeny jen problematiky, které jsou přímo ovlivněny změnami areálu, tj. plynoucí hlavně ze
zvýšením počtu parkovacích míst, Pro názornější porovnání původního návrhu se zde posuzovaným řešením je u rozhodujících charakteristik uvedeno porovnání obou řešení a do kapitoly B.I.6. je vložena
samostatná kapitola porovnávající obě řešení. Problematiky, které nejsou navrženými změnami
z pohledu dopadů na životní prostředí prakticky ovlivněny, jsou pouze komentovány z pohledu jejich vyřešení v rámci projektu pro územní a stavební povolení.

Tato akce spadá do spadá do záměru č.10.6 kategorie II a do podlimitní hodnoty záměru č.3.1. kategorie II.
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PROHLÁŠENÍ
Toto oznámení bylo zpracováno kolektivem pracovníků pod vedením Ing. Richarda Kuka, který byl držitelem osvědčení odborné způsobilosti dle zákona ČNR č.244/92 Sb č.j. 15700/4161/OEP/92 a nyní je
držitelem osvědčení dle zák. č.100/2001 Sb. č.j. 40709/ENV/06.
Oznámení bylo zpracováno 01.2008

Zpracovatel posouzení : fy RK Ing.Richard Kuk
– zastoupená Ing. Richardem Kukem – tel. 602 662 530
Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00

Sestavení zpracovatelského týmu :
Ing. Richard Kuk - hlavní řešitel
Ing. Michaela Vrdlovcová – Hluk
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A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název oznamovatele : Metrostav, a.s., divize 6
Sídlo :

U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9 – Hloubětín

tel. : 257 951 051, fax. : 257 950 239, web: www.metrostav.cz

Oprávněný zástupce oznamovatele : Ing. Rostislav Jurka
tel. 257 951 051 , 725 532 682

Investor:
InterCora s.r.o., Lochotínská 18, Plzeň, 301 00
tel.: 377 510 411, fax.: 377 541 119, e-mail: info@intercora.c

Architekt:
ZNOJMOPROJEKT architektonická kancelář
Ing.arch. Kaman
tel. : 515 300 080, fax. : 515 300 094 e-mail : info@znojmoprojekt.cz
Kuchařovická 11, Znojmo 669 01
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B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N Á Z E V

ZÁMĚRU

Komerční centrum Vypich, Praha 6 - Břevnov

B.I.2 K A P A C I T A

ZÁMĚRU

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry využití areálu s porovnáním v původně posouzeným návrhem.

Tabulka 1 – Bilance navrženého využití objektu
Druh využití plochy
Plocha areálu*)
Celková zastěvná plocha objekty
1. Obchod – jednotlivé prodejny
2. Stravování – restaurace
3. Sport bez diváků – rekreace, fines
4. Obchod – nákup do aut
5. Administrativa s malou návštěvností
6. Služby – opravny, řemeslnické služby
7. Výroba, sklady a výstavy (výstaviště)
Užitné plochy celkem
Počet parkovacích míst - 1.PP
Počet parkovacích míst - na povrchu
Počet parkovacích míst – celkem**)
Počet zaměstnanců - objekt A
Počet zaměstnanců - objekt B
Počet zaměstnanců - celkem

EIA 2003 (m2
užitné plochy)
64 110
7 096
499
338
385
5 786
1 922
385
698
10 013
146
286
432
150
320
470

Nový návrh (m2
užitné plochy)
71 169
6 973
0
315
0
5 821
3 372
0
0
9 508
370
305
675
135
450
585

rozdíl
11,01%
-1,73%
-100,00%
-6,80%
-100,00%
0,60%
75,44%
-100,00%
-100,00%
-5,04%
153,42%
6,64%
56,25%
-10,00%
40,63%
24,47%

Pozn. *) Navýšení plochy řešeného území (viz. celková plocha pozemku stavby) vzniklo na základě
zapracování podmíněných staveb od Prahy 6 do situačního řešení.
**) Podle využití ploch je nový potřebný počet parkovacích stání 421, ale investor chce navíc vybudovat rezervních 254 parkovišť.
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ZÁMĚRU

Umístění areálu je totožné s původním řešením.
Kraj :

Hlavní město Praha

Obec :
k.ú. :

Praha 6
Břevnov

Lokalita stavby je situována do oblasti Vypichu, do jihozápadního segmentu křižovatky Bělohorská Ankarská - Kukulova.
Pozemek, na němž bude stát Komerční centrum má v podstatě tvar a je omezen na severní straně ulicí Bělohorskou, na východní straně ulicí Kukulovou, na západní straně ulicí Bolívarovou a na jižní straně
projektovanou Břevnovskou radiálou.

B.I.4 C H A R A K T E R

ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ

S JINÝMI ZÁMĚRY
Charakter záměru zůstal prakticky stejný včetně možných kumulací s jinými záměry. Větší změna vyplývá jen ze zvýšení počtu parkovacích míst větší orientace na administrativní plochy a dále ze změny
hranice původního ZOB – z původní plochy byla v podstatě vyčleněna plocha pro Břevnovskou radiálu.
Charakter záměru – jedná se o novou stavbu, která má vytvořit ucelené obchodně administrativní středisko. Plocha zastavěná dvěma nadzemními objekty komerčního centra činí 7 096 m2 (objekt A –
4 721 m2 a objekt B – 2 375 m2 ). Objekt „A“ zůstává obchodní hala firmy KAUFLAND v objektu „B“ bude nyní pouze administrativa s restaurací a podzemním parkovištěm.
Nároky na přírodní zdroje - vzhledem k navrhované činnosti (velký obchodní komplex) a splnění regulační podmínky Prahy 6 nezastavovat východní část území stavby, lze konstatovat, že vlastní zastavěná
plocha nezabírá rozsáhlé území. Plocha území navrhovaná pro výstavbu KCV je pokryta navážkami, je
zdevastována a záměr má tedy minimální nároky na půdu ( ZPF, LPF) jako neobnovitelný přírodní zdroj.
V důsledku provozu KCV nebudou vznikat velká množství odpadů, naopak půjde o normální objem
odpadů a to převážně o odpady komunálního charakteru .

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Tato problematika je opět stejná jako v původním hodnocení. V následujícím komentáři byly provedeny
úpravy vycházející ze změny ÚP HMP a změn vnitřního využití objektů.
Pro prostor o rozloze cca 4,7 ha ve vlastnictví hl.m. Prahy, kam je navrhována stavba komerční centrum Vypich, nový územní plán Prahy uvažuje převážně s funkčním využitím pro velkokapacitní maloobchodní zařízeni s doprovodnými funkcemi administrativními (ZOB), menší část je v ÚP vedena jako pří_______________________________________________________________________________________

Oznámení změny záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 v platném znění
na akci Komerční centrum Vypich,Praha 6 - Břevnov_________

_

11

rodní nelesní plochy (ZN-ZMK) a plochy izolační zeleně (IZ). Vzhledem k urbanisticky významné poloze
lokality jsou pro ni stanoveny následující regulační podmínky pro výstavbu komerčního centra:
- zástavba bude omezena pouze na západní polovinu pronajatého pozemku, východní část související
s křižovatkou Vypich bude upravena jako zelená plocha, pouze s dětským pláckem, s izolační zelení a
probíhajícími liniovými stavbami (poutní cesta, cyklo + in linie stezka atd. Vlastní zástavba se bude skládat z obchodního objektu (supermarket a drobné obchody a služby) a dále z komerčně administrativního
objektu. Pro jižní část západní poloviny pozemku regulační podmínky stanovují, že tam bude úrovňové a
podzemní parkování pro celý areál.
- obytná zástavba situovaná západně od komerčního centra bude od něj izolována zeleným pásem širokým min.30 m.
- nezbytnou součástí záměru musí být podchod pod Bělohorskou ulicí a výstupy na posunuté tramvajové zastávky. Podchod bude bezbariérově napojen na cyklostezky a in-line stezky v rámci projektu Kulturního centra Ladronka.
Pro dané území byla v r. 2000 zpracována ověřovací studie umístění komerčního centra s cílem projekčně ověřit a projednat takové řešení centra, které zohlední rozvojové záměry investora a současně
splní zadávací podmínky hl.m.Prahy a městské části Praha 6. Lokalita je velmi dobře napojena na stávající komunikační síť. Z hlediska celoměstského bude vytvořeno ve funkčně a dopravně výhodné poloze komerčně – administrativní centrum, které významně nezatíží obytné funkce města, zvýší dostupnost
obchodních služeb v okolí dané lokality a nabídne z hlediska pohledu návštěvníka a zákazníka větší
komfort při prodeji i službách při dobré časové dostupnosti. Prospěšná je i nabídka pracovních míst a
poloha v blízkosti obytné zástavby, kde se v současné době obdobná obchodní centra nevyskytují.

B.I.6 P O P I S

TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis změn oproti původně posouzenému návrhu areálu
Řešená plocha areálu se zvětšila o plochy na kterých budou realizovány aktivity požadované Prahou 6
(vesměs v původní EIA začleněné do kompenzačních opatření). Toto rozšíření bylo v souladu
s podmínkami uvedenými ve stanovisku a bylo zapracováno již do projektu pro územní rozhodnutí. Plocha stavby se tak zvětšila z 64 110 m2 v původní EIA na 71 169 m2 uvedených v projektech a v nyní posuzovaném záměru. Jedná se hlavně o plochy na východní straně u ulice Kukulova a její křižovatky
s ul. Bělohorskou a výsadba zeleně severně od Bělohorské.
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Obrázek 2 – Porovnání návrhů-vlevo původní dle EIA vpravo nový návrh

Pozn. plochy objektů a povrchových parkovišť jsou stejné. Větší je rozsah zelených ploch a cest vlevo (na
východě areálu).
Tvarově zůstávají oba objekty areálu stejné jako v původně posuzované dokumentaci. Snížení zastavěné plochy objektů o 1,73 % je způsobeno upřesněním vstupů, schodišť, apod (viz . Popis změn
v jednotlivých částech areálu). Obrysy konstrukcí obou objektů jsou stejné s původní dokumentací.
Nejvýznamnější změnou ovlivňující dopady na životní prostředí je požadavek investora na výstavbu
254 rezervních parkovišť – viz následující tabulka. Dalším největším rozdílem je zvýšení ploch pro administrativu za současného zrušení prostor fitness, řemeslné výroby a opraven a prostor pro sklady, výrobu a výstavy. Rozsah prodejních ploch a restaurací zůstal v podstatě stejný. Celkově se rozsah užitných ploch snížil o cca 5 %.

Tabulka 2 – Porovnání návrh parkovacích míst
Původní návrh - EIA
Nový návrh-potřeba dle vyhl.č.26/1999Sb.
Nově navrhovaný počet parkovišť
Rezerva
Celkový nárůst

počet parkovišť
432
421
675
254
26,37%

Tabulka 3 – Porovnání druhů užitných ploch v areálu
Druh využití plochy
1. Obchod – jednotlivé prodejny
2. Stravování – restaurace
3. Sport bez diváků – rekreace, fines
4. Obchod – nákup do aut
5. Administrativa s malou návštěvností
6. Služby – opravny, řemeslnické služby
7. Výroba, sklady a výstavy (výstaviště)
Celkem

EIA 2003 (m2 Nový návrh (m2
užitné plochy) užitné plochy)
rozdíl
499
0 -100,00%
338
315
-6,80%
385
0 -100,00%
5 786
5 821
0,60%
1 922
3 372
75,44%
385
0 -100,00%
698
0 -100,00%
10 013
9 508
-5,04%
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Tabulka 4 – Porovnání potřeb zásobování teplem
EIA
Výkon / kotel

Objekt „A“
0,70 MW

Objekt „B“
0,50 MW
(2 kotle)

Nový návrh
Objekt „A“
Objekt „B“
0,54 MV
0,813 MW
Viessmann
Viessmann Vitocrossal
300–370 kW
Vitocrossal 300 –
285 kW

Viessmann

Viessmann

Vitoplex 100 – 405 kW

Vitoplex 100 – 125
kW

Předpokládaná 142 000 m3/rok
spotřeba

118 000 m3/rok

78 004 m3/rok

153 949 m3/rok

Dieselagregát

275 kVA
(spotř. 60 l/hod.)

Caterpillar
CAT 3456
500kVA/400kW
(112,9 l/hod)

Olympian
GEH 250
250kVA/200kW
(53,3 l/hod)

275 kVA
(spotř. 60 l/hod.)

Popis změn v jednotlivých částech areálu Objekt A – obchodní hala
Zvýšení počtu pojízdných chodníků z 1. NP do 2. NP z původních 3 ks na nynějších 5 ks.
Vložení 1 ks výtahu do prostoru prodeny pro pohyb mezi prodejnou 1. NP a 2. NP.
Změna polohy některých technických místností v 1. NP z původní polohy z východozápadního rohu
objektu do „krčku“ v západní části objetku (jedná se o místnosti náhradního zdroje, rozvodny NN, místnosti pro baterie).
Přemístění schodiště ve skladové části 1. NP a 2.NP do rohu skladu.
Doplnění venkovní místnosti v úrovni terénu pro zpracování odpadu v západní části objektu (vedle
„krčku“).
V 1. NP byly vypuštěny některé prostory v zázemí pro zaměstnance ve východní části objektu a byly
přemístěny do 2. NP (šatny ženy a muzi, WC s umývárnou muži a ženy, společenské místnosti, kancelářské místnosti vedení).
Zvětšení prostoru pro sklad lahví o 6 m2 na konečných 91 m2.
Zvětšení prostoru vstupního zádveří 1. NP o 92 m2 na konečných 148 m2.
Navýšení počtu výtahů ve vstupním zádveří o 2 ks na celkové 3 ks.
Zvýšení plochy koncesních ploch v 1. NP v hlavní prodejně o 566 m2 na konečných 990 m2.
Zvětšení prostoru obchodní ulice o 208 m2 na konečných 421 m2 a jejího tvaru z původní přibližně obdélníkové plochy do nynějšího tvaru písmene „L“
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Přemístění prostoru pro poklady v prodejně 1. NP přibližně do středu objektu.
Ve 2. NP došlo k přemístění chladírenských místností a mrazíren z jihozápadního rohu objektu do severozápadního rohu objektu.
Ve 2. NP byl do prodejního prostoru vložen obslužný pult lahůdek, uzenin a pečiva vč. navazujících
prostor (šatna, WC, sklad, přípravny, umývárna).
Technické místnosti ve 2. NP byly v jihovýchodním rohu objektu přesunuty od podélné fasádní stěny
ke štítové stěně.

Objekt B – polyfunkční dům
Rozšíření podzemního parkoviště o plochu cca. 4050 m2.
Navýšení počtu parkovacích míst podzemního parkoviště o 233 parkovacích míst na celkových 379
parkovacích míst.
Zrušení koncesních ploch na ploše 1. PP vč. navazujícího zázemí v ploše cca. 1725 m2.
Nové řešení vstupu do obchodního domu z prostoru parkoviště (větší zádveří, 3 ks výtahů).
V 1. NP zrušeny všechny prodejní (nájemní) plochy.
Nové řešení jídelny. Je uvažována pouze zaměstnanecká jídelna v jižní části objektu. Došlo ke zrušení
jídelny Nord See, kuřecího grilu, Café baru, a to vč. navazujících prostor.
V 1. NP je nově umístěný promítací sál pro 90 osob, 13 kancelářských místností, 9 zasedacích místností.
Do 1. NP až 3. NP vloženo druhé pomocné schodiště spojující jednotlivá patra administrativní části
Ve 2. NP byly provedeny drobné dispoziční změny (zmenšení chodby za účelem rozšíření prostoru
kanceláří, vložení dalších kuchyňky, drobné úpravy dispozičního řešení kanceláří).
Ve 3. NP byly provedeny drobné dispoziční změny (drobné úpravy dispozičního řešení kanceláří).

Venkovní objekty
U příjezdu na parkoviště je nově reklamní pylon Kauflandu.
U objektu A se přemístila trafostanice z interiérů do zelené plochy (předpoklad přemístění z objektu 1.
PP je také u trafostanice objektu B).
Na parkovišti se zrušily stromy, které byly vzrůstem přes strop garáží.
U východní strany podél parkoviště se zrušil chodník vč. schodů.
Dispozičně se přemístily únikové východy z objektu A (tzn. jiné tvary chodníků kolem objektu).
Kompletně se přeskládaly dispozice parkovacích stání na terénu, vč. navýšení počtu stání, ale i úbytek
stání pro invalidy).
V závislosti na přemístěné technické prostory objektu A bude nutné upravit trasy přípojek inženýrských
sítí do tohoto objektu.
_______________________________________________________________________________________
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Podle platného zař.plánu od Kauflandu, je potřeba nachystat přípojky a místo pro budoucí stánek s
Občerstvením „IMBIS“, který má být umístěn u vstupu do objektu A (tzn. další odlučovač tuků, a upravit
tipový stánek na atip z důvodu poloze ocelových sloupů)
Návrh popínavé zeleně podél opěrné zdi v manipulačního dvoru a podél jihozápadní opěrné zdi podél
povrchového parkoviště.

Obrázek 3 – Porovnávací půdorys 1.PP – zvětšený rozsah podzemních garáží

Objekt „A“ – obchodní hala
Konstrukční systém je navržen jako dvoupodlažní železobetonový prefabrikovaný skelet. Základní
konstrukční modul je 11,75 x 12,0 m. Ve 2.np vynecháním mezilehlých sloupů vzniká modul 11,75 x
24,0 m. Po obvodu objektu jsou sloupy zahuštěny na poloviční modul v příslušném směru fasády. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 49,0 x 95,0 m.
Objekt A (prodejna) bude nepodsklepený, základová spára se předpokládá v úrovni 372,23 m n.m.
Pouze lokálně v místech dojezdu výtahů a pojízdných chodníků je snížena. Protože je pozemek mírně
svažitý jižním směrem, projekt předpokládá, že v části půdorysu bude provedena skrývka horní vrstvy
terénu, která bude přemístěna k vyrovnání sklonu terénu pod jižní částí objektu. Po upravení terénu na
tuto úroveň se provede vyhloubení vrtů pro piloty na úroveň 364,25 m (horní část vrtu bude rozšířena
pro osazení patek s kalichy) v daných pozicích. Dle požadavků statika bude hloubka pilot cca 6,5 m.
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Podlaha 1. NP, která leží na terénu bude tvořena drátkobetonovou deskou tloušťky 250 mm. Podloží
této podlahové desky bude místy tvořeno sprašemi a sprašovými hlínami. Sprašové zeminy představují
nevhodné podloží zpevněných ploch a bude žádoucí je, stejně jako nesourodé navážky, z aktivní zóny
odstranit. S ohledem na relativně omezený výskyt a předpokládané nepravidelné střídání s navážkami
by nasazení zemní vápnící frézy (zlepšení zeminy pojivy) nebylo pravděpodobně ekonomické. Jako náhradní materiál se doporučuje volit štěrkodrti s vyrovnanou zrnitostní křivkou tj. včetně určitého podílu
jemnozrnné frakce (nejvýše 15%), aby bylo možno tyto zeminy dobře zhutnit (zatáhnout) a zaručit přitom
poměrně velmi malou propustnost, zabezpečující omezení přístupu vody na podložní sprašové zeminy.
Je nutné lokálně počítat i s nutností položení separačních geotextilií v případě, že by byly zjištěny pod
aktivní zónou plochy s výskytem sekundárně převlhčených jemnozrnných zemin.
Po odkopání zeminy na úroveň základové spáry bude ihned provedena podkladní betonová mazanina
z prostého betonu B 25 tloušťky 100 mm, která vyrovná nerovnosti výkopu a ochrání základovou spáru
před zvětráním. Na mazaninu se vloží separační vrstva z PE fólie a poté bude vyarmována nosná drátkobetonová deska tloušťky 200 mm. Horní povrch Ž.B. desky bude hlazen rotační hladičkou.
Svislé nosné konstrukce budou u tohoto halového objektu tvořeny převážně železobetonovými sloupy
a částečně železobetonovýmí stěnami. Pouze architektonická dominanta, která je popsána níže, bude
tvořena ocelovou konstrukcí.
Sloupy jsou navrženy čtvercové o rozměru 500/500 mm, po obvodě pak 400/600 mm. Budou prefabrikované vyrobené na délku přes obě nadzemní podlaží. Stropní konstrukce 1.NP bude na sloupy uložena
prostřednictvím betonových konzol, které budou součástí prefabrikátu sloupu. Sloupy budou vetknuty do
kalichů vytvořených v rámci základových pilot.
Sloupy jsou půdorysně rozmístěny v modulu 11,75 x 12,0 m. Část sloupů končí v úrovni stropu
Architektonickou dominantu objektu tvoří nadvýšená plochá střešní konstrukce tvaru obdélníkového
pásu, po obvodě objektu podepřená řádem sloupů symbolizujících stromoví. Na těchto sloupech je zavěšená prosklená fasáda. Sloupy budou založeny na pilotách. Oproti hlavnímu objektu je konstrukce
mírně natočena. Kromě sloupů nad terénem má konstrukce podpory v části nad střechou kotvené do
střešní konstrukce objektu buď přímo do vazníků a ztužidel, nebo za tím účelem doplněných ocelových
výměn.
Konstrukce fasádního pláště je navržena pouze schématicky, zejména za účelem posouzení účinků
větru na konstrukci jako celek.
Stropní nosná konstrukce budou z větší části tvořena prefabrikovanými TT nosníky v příčném směru
haly na rozpětí cca 12,0 m, průvlaky jsou orientovány v podélném směru na rozpětí 11,75 m.
Veškeré prostupy ve stropních deskách budou po instalaci jednotlivých řemesel přebetonovány a
utěsněny proti požáru. Vlastní instalace je nutno pružně oddělit od betonové desky tak, aby nedošlo
k přenosu vibrací do konstrukce.
Střešní konstrukce objektu A je tvořena předpjatými železobetonovými sedlovými vazníky na rozpětí
24,0 m osazenými s roztečí 11,75 m. Výška vazníku je proměnná - 1200 až 1600 mm. Na vaznících jsou
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zapuštěmy betonové vaznice s roztečí 6,0 m. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem a vrstvami tepelné a vodotěsné izolace.
Vnitřní dělící příčky a stěny budou tvořeny zejména zdivem - vápenopískovými tvárnicemi, které budou
mít tl. v rozmezí od 115 mm do 300 mm. Zbylé dělící konstrukce budou tvořeny sádrokartonovými konstrukcemi tl. 125 mm popř. monolitickými stěnami tl. 200 mm.
Obchodní jednotky (koncesionáři) budou od prostoru prodejny odděleny rolovacími mřížemi.
Střešní plášť obchodu domu je navržen jako plochá, částečně pochozí jednoplášťová konstrukce se
sklonem 3%. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit prefabrikované vazníky uložené v příčném směru,
na které se zapustí v podélném směru betonové vazničky. Na ty se pak položí VSŽ plechy, tep. izolace
Orsil S tl. 170 mm a hydroizolační pás.
Na obvodové sloupy budou z vnější strany zavěšeny prefabrikované panely tl. 140 mm (na západě
jsou monolitické stěny), na které se připevní nosný rošt pro uchycení Cetris desek (např. pomocí SPIDI
kotev). Dostatečné zateplení se provede vložením tep. izolace tl. 100 mm k prefabrikovaným panelům a
ochranné fólie proti vlhkosti.
V části obchodu přiléhajícímu k administrativní budově bude před obvodový plášť ještě představena
samonosná ocelová konstrukce tvořící dominantu objektu. S obchodem bude konstrukčně propojena
nad střechou 2.NP. Ocelová konstrukce bude z větší části vyplněna skleněnými deskami.
Podhledy jsou navrženy dle požadavků investora (HAHO 3000 – 2005) a to v závislosti na druhu provozu. Jsou navrženy z hliníkových panelů (zádveří), z desek z minerálních vláken Armstrong (např. Fine
Fissured Board, Plain Board) - kanceláře, informace, SDK (koncesionáři, ulička). Nad chladírnou a mrazírnou bude podhled ze sendvičového panelu s polyuretanovým jádrem tl. 100 mm.

Objekt „B“ – administrativa + podzemní parkovací stání
Administrativní budova je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem půdorysně ve tvaru písmene L o délce ramen cca 90 a 48 m. Konstrukční modul v je v příčném směru 4900 + 5450 + 6350 mm,
v podélném směru je to 7500 mm. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Jednotlivá podlaží
od spodu mají konstrukční výšky 4500 mm, 3860 mm, 3510 mm a 3510 mm.
Vzhledem k půdorysným rozměrům bude objekt rozdělen na dva samostatné dilatační celky.
Ve „vnitřní“ části k němu navazuje podzemní garážová plocha. Rozměry podzemní části jsou včetně
rampy cca 108 x 100 m. Základní konstrukční modul je 7,5 x 8 m.
Část 1.PP je využita jako zázemí pro technologie objektu (západní část), ve východní části se uvažuje
využití pro obchod nebo fitness. V 1.NP budou umístěny také obchody, v západní části budou stravovací prostory jak pro zaměstnance, tak pro veřejnost. Ve 2. a 3. NP budou pouze kancelářské prostory
Objekt B (administrativa) bude s jedním podzemním podlažím. Na toto podzemní podlaží navazuje pod
úrovní terénu garáž pro zaměstnance.
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V celé této ploše proto bude sejmuta horní vrstva navážek a dále bude strojně dokopána výkopová
jáma na úroveň hlavní pláně (figury). Výkop bude proveden jako otevřená stavební jáma, základová
spára se předpokládá na úrovni 367,6 m n.m.
Vzhledem k tomu, že na staveništi bude tak jako tak použita technologie pilotáže u objektu A, byla tato
technologie zvolena i v případě objektu B, Tato technologie se svou variabilností v okamžiku provádění
snáze vyrovná s různorodým podložím, protože každá pilota je zároveň i průzkumným vrtem.
Délka pilot bude ovlivňována geologickou skladbou a zatížením piloty. Dle vzorového výpočtu vychází
při zatížení 2800 kN a sedání 10 mm délka piloty Ø900 mm cca 5,0 m. Skutečná délka pilot bude však
ovlivněna geologickým profilem a bude jí moci stanovit geologický dozor až při vlastní realizaci stavby.
V místech sloupů 1.PP a stěn (administrativa i garáže) bude základová deska zesílena na 450 mm
z důvodu propíchnutí.
Základová deska bude z důvodu velké plochy rozdělena (dilatována) v místě vynechání otvorů pro
stromy a pak cca 0,5 od vnitřní hrany půdorysu administrativní budovy.
Založení technologie (dieselagregát, strojovna VZT a chlazení…) musí být provedeno na pružném základě, aby nedocházelo k přenosu chvění a hluku do okolních konstrukcí.
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy z betonu B30 a železobetonovými stěnami, které plní jednak funkce dispoziční (výtahové a instalační šachty, schodišťová jádra), ale hlavně
mají funkci konstrukce, která zabezpečuje přenos vodorovných sil a tedy zavětrování objektu. Tato jádra jsou v objektu dvě, v každém dilatačním celku jedno.
Vodorovné nosné konstrukce tvoří křížem armované bezhlavicové železobetonové desky z betonu
B30. Tloušťka desek je 240 mm. Deska bude po obvodě zesílena ztužidlem pod i nad deskou tvořícím
parapet a nadpraží. Současně se tím i minimalizuje deformace desky v krajním poli a zajistí dostatečná
tuhost ve vodorovném směru.
Vnitřní dělící konstrukce tvoří v převážné míře vápenopískových tvárnic v tloušťkách od 115 do 175
mm, popř. jsou nahrazeny sádrokartonovými příčkami. Dělící příčky je třeba realizovat až do úrovně
nosných stropů (nikoliv pouze do úrovně podhledů), jinak by nebylo možno zajistit požadovanou zvukovou izolaci prostorů ani při použití dělících stěn s dostatečnou zvukovou neprůvzdušností.
Podlahy ve všech podlažích jsou navrženy jako těžké plovoucí s vloženou kročejovou izolací (např.
ORSIL) v tloušťce min. 20 mm (po stlačení) zaručující dostatečný útlum kročejového zvuku. Nášlapnou
vrstvou podlah objektu tvoří keramická dlažba, v kancelářích ji určí investor. v obchodních prostorách lze
předpokládat i jiné alternativy - plovoucí dřevěné podlahy, povlakové krytiny nebo stěrky.
Podrobné skladby všech vodorovných konstrukcí jsou uvedeny v grafické části dokumentace.
Střešní plášť objektu včetně zastřešení přístavku v 1.NP je navržen jako plochá, částečně pochozí
jednoplášťová konstrukce.
Obvodový plášť 1.NP bude po celém obvodu objektu z větší části prosklený, z hliníkového profilovaného systému (např. Reynaers). Zbývající část bude plná, provedená kontaktním zateplovacím systémem
tl. 150 mm s izolací z minerální plsti a opatřena povrchovou úpravou omítkou probarvenou ve hmotě.
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Obvodový plášť ve 2. a 3. NP bude tvořen prosklenými pásy hliníkových oken v kombinaci s obkladem
plných částí deskami JAFHOLZ MAX – B1. Pásová okna budou z hliníkových profilů, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava elox. Okna budou pevná, otvíravá, výklopná s ventilací a mikroventilací. V místě kontaktu pásu oken se sloupy budou okna nahrazena zasklenými vložkami s tepelnou izolací.
Severní fasáda a část východní fasády budou doplněny ocelovou rámovou kkcí nesoucí skleněný
plášť, který vytváří předsazenou protihlukovou clonu. Předsazena bude před vnější líc hlavní fasády cca
600 mm. Celoskleněný plášť bude uchycen pomocí ocelových terčů, kotvených do nosného oc. rámu.
Ocelová části rámu budou žárově pozinkovány.
Podlahy ve všech podlažích jsou navrženy jako těžké plovoucí s vloženou kročejovou izolací (např.
ORSIL) v tloušťce min. 20 mm (po stlačení) a budou od stěn dilatovány páskem tloušťky 5 mm, zaručující dostatečný útlum kročejového zvuku. Plovoucí podlahy budou splňovat požadavky na zvukovou a
kročejovou izolaci dle ČSN 730532.
Budou v celé ploše půdorysu ve všech podlažích, kromě části 1.PP – technického zázemí. V převážné
části jsou navrženy z minerálních desek Armstrong (např. Fine Fissured Board, Plain Board) připevněných ke stropní konstrukci, v chodbách jsou navrženy sádrokartonové podhledy zavěšené na ocelové
konstrukci.
Mezera mezi nosnou kkcí a podhledem bude v závislosti na druhu vedení instalací – předpoklad je 310
mm.

Obrázek 4 – Situace navrhovaného areálu

PODCHOD POD BĚLOHORSKOU ULICÍ
Konstrukce podchodu je tvořena uzavřeným rámem z vodotěsného betonu B30 se světlými rozměry
4,2 x 2,6 m. Stěny, strop i dno podchodu mají tloušťku 350 mm. V nadloží podchodu je komunikace tř. A
a tramvajové těleso. Z hlediska zatížení je rozhodující komunikace.
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Na vlastní podchod navazují výstupní rampy. Ty jsou konstrukčně tvořeny rámem tvaru U. V místech,
kde narůstá hloubka rampy, tj. v blízkosti tělesa podchodu, bude nutné navrhnout rozepření rampy, případně jinou konstrukci, která zajistí stabilitu bočních stran rampy.
Konstrukce podchodu bude oddilatována od přilehlého 1.PP objektu B. Rovněž výstupní rampy budou
oddilatovány od tělesa vlastního podchodu.

B.I.7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A

JEHO DOKONČENÍ
Termín zahájení stavby .................................…….........

1/2 roku 2008

Termín dokončení stavby ...............................…..........…

2/2 roku 2009

B.I.8 V Ý Č E T

Obrázek 5 – Umístění areálu vzhledem k městským
částem Prahy

DOTČENÝCH
ÚZEMNĚ
SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ
Navrženými úpravami
nedochází k prostorovému
rozšíření vlivů výstavby a
provozu areálu tak, aby
bylo potřeba oproti původní EIA rozšiřovat počet dotčených územně samosprávných celků. Za dotčené územně samosprávný celek je proto označena MČ Praha 6.

B.I.9 Z A Ř A Z E N Í

Z Á M Ě R U D L E Z Á K O N A Č .100/2001

SB.

Posuzovaný objekt má rozsah zastavěné plochy 6 973 m2, celkem je navrženo 675 parkovacích míst
a v objektech budou umístěny plynové kotelny s celkovým výkonem cca 1,3 MW.
Záměr nespadá do kategorie I (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)
Tato akce spadá do spadá do záměru č.10.6 kategorie II a do podlimitní hodnoty záměru č.3.1. kategorie II.
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NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE

§10

ODST.

4

A

SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
Na posuzovaný areál již bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, která nabyla již
právní moci (viz příloha). V případě odsouhlasení zde posuzovaných změn bude investor nucen změnit
ta stavební povolení, do kterých se promítnou navržené změny.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Popis pozemků
Výstavba vyžadovala vynětí jednoho pozemku o velikosti 341 m2 půdy ze ZPF – toto vynětí již bylo
provedeno. Trvalý zábor pro vlastní areál (objekty, parkoviště, manipulační plochy, atd.) je v původním
rozsahu. Do výstavby byly zahrnuty (na základě požadavků Praha 6) úpravy na přilehlých pozemcích,
což vedlo ke zvětšení plochy pozemku stavby.
Výstavba nezasahuje do pozemků LPF ani do jejich ochranného pásma.

Ochranná pásma
V řešeném území se nenachází žádná ochranná pásma zvláště chráněných území (ve smyslu §12,
§13 a § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).
Nejbližší zvláště chráněného území – přírodní památky Obora Hvězda je vzdálena severozápadním
směrem ze ul. Bělohorskou s nejmenší vzdáleností cca 200 m.

B.II.2. V O D A
Zásobování vodou jak pro výstavbu tak pro provoz zůstalo stejné z vodovodního řadu DN 200, který
vede ul. Bělohorskou.
Nároky pro období výstavby zůstaly prakticky stejné cca 15 000 m3/rok. Potřeba provozní vody pro zalévání, vody do topných systémů, apod. zůstává opět prakticky stejná. Ke změně dochází ve spotřebě
pro sociální potřeby. Zde se projevuje hlavně vliv zvýšení počtu zaměstnanců. Spotřeba pitné vody se
zvýší s původních 42,3 m3/den na cca 49,2 m3/den (navýšení v přítoku o 0,08 l/s). V roční bilanci dojde
ke zvýšení z původních 20 040 m3/rok na cca 22 540 m3/rok. Technicky toto navýšení podléhá souhlasu
PVS a.s., z pohledu dopadů na životní prostředí je zanedbatelné.
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SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Zásobování teplem
Způsob zásobování teplem z plynových kotelen zůstal stejný (v lokalitě není dispozici CZT). Výkon kotlů v obou objektech bude srovnatelný – v EIA celkem 1,2 MW, v novém návrhu 1,35 MW. Vlivem návrhu
nových moderních kotlů by mělo dojít ke snížení spotřeby plynu z 260 000 m3/rok na 231 953 m3/rok.

Nároky na další surovinové a energetické zdroje korespondují z pohledu vlivů na životní prostředí
s nároky hodnocenými v EIA. Poskytnutí potřebných kapacit je zcela v pravomoci správců sítí jednotlivých médií.

B.II.4. N Á R O K Y

NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Doprava
Organizace dopravy
Řešení dopravy zůstalo stejné jako bylo v původní EIA. Do areálu je v západní části vjezd do manipulačního dvoru pro zásobení objektu A a mezi objekty je vjezd na parkoviště osobních aut. Vjezdy i výjezdy jsou vždy na ul. Bělohorskou.

Bilance dopravy v klidu
Tabulka 5 – Výpočet bilance v klidu dle zák.č.26/1999 Sb.
Funkce

Celková
užitná
plocha (m2)

Směrná užitná plocha na 1 stání (m2)

Potřebný počet stání

Stravování – restaurace

315

10

32

Obchod – nákup do aut

5821

20

292

Administrativa s malou
návštěvností

3372

35

97
421

V projektu posouzením v procesu EIA bylo počítáno s potřebným počtem parkovišť 432. Investor chce
v této fáze vybudovat o 254 parkovišť více, tj. celkem 675 parkovišť. Podle přílohy č.1 se nachází stavba
v zóně 4, kde je toto navýšení parkovacích míst povoleno.
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Dopravně inženýrské údaje – vliv provozu areálu
Dopravně inženýrské údaje o intenzitách dopravy na ul. Bělohorské byly stanoveny UDI Praha pro rok
2006, návrhové období dle ÚPn a rok 2015. Výpis intenzit je uveden v následující tabulce.

Tabulka 6 – Dopravní intenzity v ul. Bělohorské dle UDI bez areálu
Komunikace (úsek)
Bělohorská
(Kukulova– Za oborou)

r.2006

výhled (r.2015)

32,0/2,3/0,9

7,7/0,3/0,1

Uvedené hodnoty představují v tisících obousměrný počet všech vozidel / pomalých vozidel / těžkých
nákladních vozidel za průměrný pracovní den 0 – 24 h

Po projednání navrženého počtu parkovacích míst na Odbor dopravy a živ. prostředí ÚMČ Praha 6
s p. Sachlem byly pro potřeby tohoto posouzení stanoveny následné hodnoty intenzit vyvolané dopravy,
které vycházejí jednak z potřeby posouzení vlivu areálu na životní prostředí a jednak z potřeby porovnání změny vlivů oproti původně posuzovanému areálu v procesu EIA.

Tabulka 7 –Intenzity osobní vyvolané dopravy provozem areálu
Funkce

Navržený počet
stání

Denní obrat na
parkovišti*)

Počet vozidel / den

0
32
0
546
97
0
0

5x
5x
5x
3,5x
2,5x
5x
3x

0
160
0
1911
243
0
0

1. Obchod – jednotlivé prodejny
2. Stravování – restaurace
3. Sport bez diváků – rekreace, fines
4. Obchod – nákup do aut
5. Administrativa s malou návštěvností
6. Služby – opravny, řemeslnické služby
7. Výroba, sklady a výstavy (výstaviště)

Celkem 2314 OA
675
*) Obrátkovost byla změněna jen u položky č.4 Obchod, kde je zohledněno menší průměrné využití rezervních
parkovišť.
V procesu EIA se v původní Dokumentaci počítalo s velikostí osobní vyvolané dopravy 2 293 OA, dochází tedy k navýšení intenzit dopravy osobních aut o 0,92 %.

Tabulka 8 –Intenzity vyvolané nákladní dopravy
Stupeň PD
Územní řízení
Nový posuzovaný návrh

Kamionová doprava
6
4

LNA
13
10

Dodávkové automobily
10
10

Tabulka 9 –Rozpad dopravy vjezdu a výjezdu na ulici Bělohorskou
Osobní doprava - příjezd
Osobní doprava - odjezd
Nákladní doprava (zásobování) - příjezd
Nákladní doprava (zásobování) - odjezd

směr Břevnov (%)
67 %
67 %
35 %
35 %

směr Karlovarská (%)
33 %
33 %
65 %
65 %
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Doprava při výstavbě areálu
Tabulka 10 –Četnost vozidel mimostaveništní dopravní obsluhy stavby
Pracovní
činnost
Výkopy
Zásypy
Přesun
hmot.

Celkový
Užitné
Počet
Pracovní
Vozidel
Vozidel
Vozidel
přesun
zatížení NA prac.směn
doba
celkem
za směnu
za hodinu
92 500 t
22 t/NA
60 sm.
12 hod.
4 205
71
5,9
7 600 t
22 t/NA
5 sm.
12 hod.
346
70
5,8
39 202 t
22 t/NA
450 sm.
12 hod.
1 782
4
0,3

V původní EIA se předpokládalo 60 TN denně, t.j. celkem 120 jízd. Při desetihodinové směně pak 12
jízd za hodinu. Při prodloužení pracovní směny z 10 na 12 hodin tak zůstává max. intenzita za hodinu
prakticky stejná.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
Podrobně je tato problematiky zpracována v příloze H.7, kde je proveden výpočet emisí z bodových
zdrojů, a hlavních liniových zdrojů. Plošné zdroje nebudou v rámci provoz žádné. V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané druhy emisí

Tabulka 11 –Přehled emisí z vytápění
zdroj

spotřeba z.p.

výkon

emise NOx*)

emise CO*)

m3/hod m3/rok

kW

g/s

g/s

kg/r

kg/r

budova A

50,1

78004

425

0,0102

57,2

0,0020

11,4

budova B

90,4 153949

775

0,0186

112,8

0,00037

22,6

*) pro koncentrace NOx ve spalinách 80 mg/m3 a CO 20 mg/m3 – hodnoty u uvažovaných zařízení
dosahované s velkou rezervou.

Tabulka 12 – Emise z pojezdu na parkovišti a v garážích r. 2008
Objekt

počet
Emise
stání NOx [g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
PM10 [g/s]

Emise
PM10
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

parkoviště

300

0,00304

33,3

0,00050

5,4

0,00013

1,5

Garáže

375

0,00402

44,0

0,00065

7,2

0,00018

2,0

CELKEM

675

0,00706

77,3

0,00115

12,6

0,00031

3,5
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VODY

V areálu je navržena (stejně jako dříve) oddílná kanalizace, na kterou bylo vydáno vodoprávní povolení (viz příloha H.2.).
Navržená změna se projeví v produkci splaškových odpadních vod vlivem zvýšeného počtu zaměstnanců, což nevykompenzuje ani odstranění tzv. „špinavých“ provozů, kde je uvažováno s větší produkcí
splaškových vod. Zvýšení bude cca o 20 %, což je cca 0,3 l/s průměrného odtoku splašků. Z pohledu
dimenzování kanalizací a následného vlivu se jedná prakticky o zanedbatelné navýšení. Technicky toto
navýšení podléhá souhlasu PVS a.s.
K významnému navýšení množství dešťových vod nedojde, protože zvětšené podzemní parkoviště
bude umístěno pod i původně navržených povrchovým parkovištěm a tak se koeficient odtoku z této
plochy prakticky nemění. Protože ale je na dešťové kanalizaci navržena retenční stoka, předpokládám,
že PVS a.s bude v rámci odsouhlasení změny projektu požadovat přepočet retenčního objemu této stoky. Tento požadavek je ale opět plně v kompetenci PVS a.s., nepovažuji proto za potřebné začlenit ho
do návrhu opatření.

B.III.3. O D P A D Y
V projektech pro stavební povolení byl proveden návrh řešení odpadového hospodářští a byl schválen.
Navrhovanými změnami dojde jednak ke zvýšení množství odpadů vznikajících při výstavbě a pak k dílčí
změně struktury odpadů vznikajících při provozu.

Odpady vznikající při výstavbě areálu
Oproti původně posuzovanému areálu dochází (vlivem zvětšení podzemních parkovišť) ke zvýšení velikostí výkopů. Původní objem výkopů byl 28 950 m3. V ostatních bilancích odpadů nedošlo k prakticky
významnějším změnám.

Tabulka 13 – Bilance hm ot při výstavbě
Druh materiálu
Objem m3
Výkopy
37 000
Zásypy
3 040
Přesun hmot
130 674
Mimostaveništní přesuh hmot celkem

Hmotnost t
92 500
7 600
39 202

Odvoz t
92 500
0
0

Dovoz t
0
7 600
39 202

Celkem t
92 500
7 600
39 202
139 302

Podmínky pro prověření kontaminace vytěženého materiálu a následné požadavky na nakládání s výkopkem zůstávají zcela shodně jako ve stavebním povolení.

Odpady vznikající při provozu areálu
Objekt „B“ bude nyní využíván pouze pro administrativní účely. Odpadá proto možnost vzniku druhů
odpadů, které mohly být produkovány ve zrušených zařízeních řemeslné výroby, opraven a prostorech
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pro sklady. Dopady těchto změn mohou mít vliv na řešení odpadového hospodářství, proto je podmínky
jeho aktualizace začleněna do podmínek výstavby.
Investor bude zpracovávat Program odpadového hospodářství pro provoz areálu, do kterého budou
zapracovány odpady z definitivního řešení a využívání areálu.

Odpady vznikající při likvidaci areálu
Druhy odpadů budou poplatné skutečnému rozsahu případných změn v areálu, proto je lze dnes jen
velmi těžko specifikovat. V každém případě půjde o druhy odpadů, které se budou vyskytovat v průběhu
navrhované výstavby a při provozu areálu. Nežádoucí vznik dalších druhů odpadů, zvláště odpadů kategorie nebezpečné, bude automaticky kontrolováno při povolování případných nových aktivit.

B.III.4. H L U K
Hluk ze stavební činnosti
V rámci tohoto Oznámení bylo provedeno posouzení nejhlučnějších fázích výstavby, které mohou
ovlivnit požadavky na osazení protihlukových opatření s následně uváděnými výsledky. V následujícím
výpočtu je započtena protihluková stěna na západní straně pozemku.

Tabulka 14 - Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
staveb v okolí staveniště
Bod
výpočtu

Výška
bodu

Objekt

Zemní práce

Hygienický limit
7,00-21,00

1

2.NP

Čp. 2082/1

63,2

65 dB

2

2.NP

Čp. 2082/1

61,4

65 dB

3

2.NP

Čp. 2083/3

53,8

65 dB

Čp. 2068

66,4
66,8
67,1
67,6
67,8

65,0 dB

4

1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP

Na základě výpočtu je třeba, aby na západní straně stavebního pozemku byla zřízena dočasná protihluková stěna výšky 4 m, která bude od ulice Bělohorské až do ulice Bolívarovy až k rodinným domům
čp. 2082/1 a 2083/3. Tato stěna alespoň částečně bude chránit prostor v okolí obytných domů v blízkosti
staveniště. Přesto pravděpodobně při době trvání hlučných prací (vrtání piloty) by v bode č.4 docházelo
k překračování hygienického limitu. Dodržení limitu lze zajistit zkrácením doby hlučných prací, nebo lze
vyžádat od Hygienické stanice povolení vyjímky. Podmínky je zapracována do návrhu opatření.
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Hluk z provozu areálu
Zdrojem hluku při provozu budou stacionární zdroje hluku ve vlastním objektu a dále vyvolaná doprava
provozem areálu.
Z provedeného hlukového posouzení je patrné, že vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
pro hluk emitovaný celým areálem komerčního centra v době denní i noční nepřekročí hygienické limity
50 dB pro dobu denní a 40 dB pro noc. Podrobnosti viz příloha H.6.

B.III.5. R I Z I K A

HAVÁRIÍ

Problematika vzniku možných havárií zůstává v podstatě stejná, jako v původním návrhu. Bylo by
možno spekulovat, že administrativní provozy poskytují menší možnosti pro vznik havárií než původně
plánované prostory pro drobné obchody, řemeslnické dílny, výroby, sklady či výstaviště. Mělo se ale
jednat o rozsahově poměrně drobné provozovny, kde by nemělo docházet k manipulaci s nebezpečnými
látkami, tudíž nelze tuto změnu využití z pohledu vzniku možných havárií přeceňovat. Problematiky
vzniku havárií v navržených prostorech byla podrobně řešena a odsouhlasena v projektech pro stavební
povolení. Z pohledu možných dopadů na životní prostředí lze konstatovat, že navrženými změnami nedochází ke zvýšení rizika výskytu havárií.

B.III.6. D O P L Ň U J Í C Í

ÚDAJE

Změna záměru se neprojeví žádnými dalšími vlivy na životní prostředí, než které jsou komentovány
v samostatných kapitolách Oznámení. Ostatní problematiky byly již vyřešeny v rámci vydání územního
povolení a stavebních povolení.
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C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.1. A . S T Á V A J Í C Í

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Lokalita záměru – byla v minulosti v důsledku svého umístění na hraně svahu tvořeného bělohorskými
opukami, velmi výhodným místem pro těžbu stavebního kamene. Tato těžba ovlivnila jak povrch plošiny,
tak i svah na jižním okraji lokality. Na plošině se nejspíše jednalo o drobné hliníky využívajících sprašo-

Obrázek 6 – Kopie ortomapy území stavby

vých uloženin, ve svahu pak šlo o lámání opukového stavebního kamene. Když opuku vystřídala ve stavebnictví pálená cihla a posléze beton, došlo k zastavení těžby na Vypichu. Do vytěžených prostor však
putovaly odpady vznikající v okolním rostoucím městě, proto je celý prostor budoucího areálu KCV na
povrchu pokryt navážkami.
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Obrázek 7 – Pohled ulicí Bělohorskou od nevahovaného vjezdu do areálu na Vypich

Pozn. Vpravo ohrada staveniště areálu, vlevo zdi okolo pozemků rodinných domků.

Obrázek 8 – Ulice Bolívarova – slepý konec jižně od staveniště

Pozn. Vpravo ohrada staveniště areálu, za ní obytný dům v ul. Bolívarově, vlevo zeď před dvojdomkem.
Pozemek zůstal až do dneška převážně nezastavěný, dočasné stavby autobazar a sběrné suroviny
v západní části byly již vymístěny. Část pozemku je neudržovaná s plochami náletové zeleně na další
části pozemku jsou na různých místech zpevněné plochy. V současnosti je pozemek oplocený.
Rozsah vlastní stavby zůstává prakticky shodný s původním rozsahem, zvětšení areálu odsouhlasené
ve stavebním povolení bylo dáno požadavky Prahy 6 na úpravy okolo vlastního areálu.
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ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST

REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Lokalita určená ÚP hl.m.Prahy pro výstavbu KCV byla v minulosti využívána pro těžbu stavebního
kamene a do vytěžených prostor byly posléze naváženy odpady. Problematika byla již vyřešeny
v procesu EIA a přípravy stavby. Navrhované změna areálu nemohou způsobit žádné nové ohrožení přírodních zdrojů.

C.I. C . S C H O P N O S T

PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽE

Podél jižní a východní strany areálu jsou vedeny a umístěny prvky USES, jejichž vazba na areál byla
podrobně vyřešena v rámci projektové přípravy stavby. Lokalita navržená pro výstavbu KCV není součástí žádných zvláště chráněných částí přírody ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Vlastní území určené pro výstavbu KCV nemá žádný kulturní význam a nejsou zde žádné významné kulturní ani architektonické památky. Problematiky poutní cesty byla v rámci projektu vyřešena
a řešení se nemnění. Lokalita leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.

Obrázek 9 – Situace památkově chráněných území v Praze

Problematiky starých zátěží – vliv těžby a následných navážek byla detailně řešena v projektové přípravě stavby. Nové řešení vyžaduje větší rozsah výstavby podzemních garáží, ale celkový koncepční
přístup není nutno upravovat. Zvýšený rozsah výkopů znamená prakticky odstranění většího množství
navážek.
Navrhované změny v areálu se navenek projeví hlavně v intenzitě vyvolané dopravy a sekundárně
produkovaných vlivech hlavně na ovzduší a hluk, které jsou detailně řešeny v samostatných kapitolách
oznámení.
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C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Půda
Rozsah zásahů při výstavbě areálu nedozná navrhovanými změnami žádné prostorové půdorysné
zvětšení od zásahů povolených ve územním rozhodnutí a stavebních povoleních. Dojde k většímu zásahu v podzemí vlivem zvětšené velikosti podzemního parkoviště.

Ovzduší a klima
Klima
Z hlediska klimatické rajonizace (Atlas podnebí ČSR) leží zájmové území v klimatickém okrsku B2, který je charakterizován jako mírně teplý, mírně suchý a s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota
vzduchu činí 9°C, měsíční průměrné minimum je dosahováno v lednu (-1°C) a maximum v červenci
(+19°C). Roční úhrn srážek se pohybuje okolo 510 mm. Měsíční průměrné úhrny se pohybují v zimě
okolo 25 mm, na jaře 40 mm, v létě 70 mm a na podzim 45 mm. Průměrná maximální mocnost sněhové
pokrývky se pohybuje okolo 0,15 m. Minimální hloubka promrzání je 0,25 m, v mimořádných tuhých zimách dosahuje maxima 0,90 m. Podle ČSN 73 00 35 (Zatížení stavebních konstrukcí) leží území v III.
Větrové a v I. Sněhové oblasti. Charakteristická hodnota mrazového indexu území pro střední dobu návratu 10ti let činí Imk = 400°C.den.
Reliéf v zájmovém území se lehce svažuje k jihu. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje
okolo 370 m.n.m.

Kvalita ovzduší
Místo s posuzovanými zdroji se nachází západně od centra města. Z hlediska rozptylu škodlivin je
místo umístěno relativně dobře, neboť je umístěno na hraně klesajícího terénu směrem jižním, od hlavního zdroje znečištění v oblasti, t.j. ul. Bělohorské. Provoz a její poloha modifikuje obraz znečištění
v široké oblasti (průměrné roční koncentrace NOx, CO a benzenu s odlehlostí od ní klesají). V posuzovaném území lze očekávat dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 4,2 m/s.

Tabulka 15 - Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek v roce 2008
Škodlivina

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

72

80*)
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Škodlivina

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NO2

37

40

PM10

38

40

CO

690

10000**)

benzen

2,1

5

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) klouzavý osmihodinový průměr

Maximální krátkodobá koncentrace NO2 v této oblasti se pohybují do 170 μg/m3.

Hluk
V hlukové studii bylo provedeno i posouzení stávajícího stavu z kterého plyne, že současné době dochází v některých místech obytných objektů (hlavně ve vyšších patrech) k překračování hygienického
limit pro starou zátěž (70 dB ve dne a 60 dB v noci). Důvodem je provoz na ul. Bělohorské. K výraznému
zlepšení dojde až po zprovoznění Břevnovské radiály v ideálním případě až na hodnoty uvedené v hlukovém posouzení pro rok 2015. Příspěvek vlastní Břevnovské radiály nelze v současné době vyhodnotit.
Ten bude závislý od technického řešení radiály a jejích případných protihlukových opatření. Povolení velikosti jeho příspěvku bude plně v kompetenci hygienické služby a bude součástí projednávání v procesu
EIA při projektové přípravě této radiály.

Tabulka 16 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku (dB) v chráněném
venkovním prostoru stávajících staveb
Bod
výpočtu

Doprava 2006
Model 2
Den

noc

1 – 2.NP

51,8

45,4

2 – 2.NP

52,0

45,1

3 – 2.NP

54,9

48,2

4 – 1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP

65,1
65,3
66,1
66,6
66,8

58,3
58,5
59,3
59,8
60,0

5 – 2.NP

53,7

46,8

6 – 1.NP
2.NP
3.NP
4.NP

57,6
58,3
59,5
58,8

50,0
51,6
52,8
51,9

7 – 2.NP

65,8

58,1

8 – 2.NP

67,0

60,5

67,1

60,6

9 -2.NP
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Doprava 2006
Model 2
Den

noc

43,4
44,5
46,3
46,8
50,0
67,1
69,2
69,9
70,3
70,4

37,8
38,9
40,6
41,3
43,9
60,0
62,4
63,1
63,5
63,5

Fauna a flóra
Rozsah zásahů do stávajících stromů a keřů byl již povolen a bude realizován v prvních fázích výstavby od ledna 2008. Navržené změny rozsah zásahů do flóry nemnění, zároveň se prakticky nemnění rozsah výstavby, tzn. ani odsouhlasené možné dopady na stávající faunu. V rámci přípravy stavby byl proveden požadovaný podrobný průzkum fauny na lokalitě.
Od období, kdy byla zpracována EIA na tento záměr došlo při změně ÚP HMP k redukci plochy ZOB.
V podstatě se zde projevilo zapracování trasy Břevnovké radiály do ÚP HMP, což vedlo ke zmenšení
velikosti plochy ZOB z původních 43 252 m2 na 42 625 m2.

Územní systém ekologické stability
Rozsah zásahů do prvků ÚSES se navrženými změnami nemnění. Z hlediska širších vztahů ÚSES
prochází pod jižním okrajem sledované oblasti na svazích pod Bílou horou, Břevnovem a Strahovem regionální biokoridor R3/31 "Řepy - Petřín". Koridor je relativně funkční, prochází zejména kulturními lesy
a městskou nelesní zelení s výrazným podílem introdukovaných dřevin. Biokoridor bude v budoucnu od
areálu oddělen Břevnovskou radiálou. V trase regionálního biokoridoru jsou vložena lokální biocentra.
Nejbližší řešenému území je lokální biocentrum L2/188 "Pod Vypichem". Jedná se o paseku a kulturní
lesní porost s převahou borovice lesní, akátu a modřínu, vtroušeně se vyskytuje javor mléč, třešeň ptačí, v podrostu svída krvavá, místy pámelník poříční.
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Řešenou lokalitou prochází na východě lokální biokoridor L4/237 "Vypich - Střešovické
skály", biokoridor je převážně nefunkční, pře-

Obrázek 10 – Umístění nejbližších prvků
ÚSES

chází přes otevřenou pláň k oboře Hvězda a
dále směrem východním, kde součástí biokoridoru je městský park u Markéty, klášterní
zahrada a plocha veřejné zeleně ve Stamicově ulici.

Chráněná území, přírodní
parky, významné krajinné
prvky
Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně. Pro úplnost lze dodat, že nejbližší přírodní památkou je „Obora Hvězda“ cca 200 m severně za
ul. Bělohorskou. Další významnější maloplošná chráněná územíá jsou PP Kalvárie v Motole (vzdálenost cca 1,4 km)
PP Skalka (vzdálenost cca 1,5 km ) - a

Obrázek 11 – Umístění areálu ke zvláště chráněným územím

PP Motolský ordovik
(vzdálenost cca 1,9
km)

Krajina,
krajinný ráz
Navržené objekty
zůstávají polohově i
vnější konstrukcí prakticky shodné
s původními objekty
na které bylo vydáno
jak územní tak stavební povolení. Vlivy na krajinu a krajinný ráz se nemnění.
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Obrázek 12 – Zákres navrženého areálu do ortomapy s širším územím

Lokality NATURA 2000

Obrázek 13 – Nejbližší lokalita
NATURA

Tato problematiky se v době zpracování povůvodní
EIA ještě nehodnotila. Lokalita stavby je ale umístěna tak, že se v ovlivnitelné blízkosti nenachází žádná evropsky významná lokalita. Nejblíže od navrhovaného areálu ve vzdálenosti cca 1300 m severozápadně se nachází lokalita Obora Hvězda
(kód:CZ0113001).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C H A R A K T E R I S T I K Y

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH

VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Přímé měřitelné negativní dopady se projeví

Obrázek 14 – Poloha nejbližší obytné výstavby

v období výstavby o obyvatel nejbližších obytných
objektů. Jedná se hlavně
o dvojdomek jižně od jihozápadního rohu areálu
č.p.1 a 3 v ul. Bolívarově
a pak obytný dům č.p.207
západně od areálu v téže
ulici, tj. celkem o cca 70
osob. Dále se jedná o
domky a obytné domy podél ul. Bolívarové, tj. cca o
40 osob. U těchto objektů
by se mohly projevit i negativní dopady vznikající z provozu areálu mimo povolené doby (zde se jedná hlavně o případný provoz
dopravní obsluhy v prostoru manipulačního dvora v nočním období. Přímé vlivy výstavby a provozu na
obytnou zástavbu severně od ul. Bělohorské v ulici Slezanů a Za oborou budou výrazně přehlušeny provozem na této komunikaci.
Jedno z podmínek uvedených ve stanovisku bylo, aby investor prověřil projednal s provozovateli autobusových linek jezdících ulicí Bělohorskou potřebu zřízení zastávky. Výsledkem provedených jednání je
zřízení zastávky autobusů před areálem, která je součástí výstavby areálu. Dále byla prověřena potřeba
zřízení cestiček jižním směrem k nemocnici Motol. Po projednání této problematiky není realizace těchto
cestiček navržena, obnovuje se pouze úsek poutní cesty z Lorety do Hájku
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Vlivy na zdraví obyvatelstva jsou stejné prakticky stejné, jako byly vyhodnoceny v původním procesu
EIA. Zvýšení obrátkovosti vyvolané dopravy o 0,92 % se měřitelných parametrech, které jsou provozem
nejvíce ovlivňovány prakticky neprojeví ( je pod citlivostí jednotlivých výpočetních metod).
Lze proto konstatovat, že navrženou změnou záměru nedojde ke zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele. Získané výsledky vyhodnocení potvrdily výsledky z původní EIA, kdy bylo prokázáno, že realizace
záměru neovlivní stávající situaci složek životního prostředí natolik významně, aby mohlo dojít rozpoznatelným způsobem ke zhoršení zdravotních rizik. To se nyní prokázalo i u parametrů, které dle dřívější legislativy a zvyklostí hodnoceny nebyly (např. PM10).
V průběhu výstavby může docházet na přechodnou dobu k obtěžování obyvatelstva, zejména hlukem a
případně i prašností. Tyto vlivy je možno vhodnými opatřeními minimalizovat na únosnou míru.
Za podmínek uvedených v tomto Oznámení a vydaných stavebních povolení je stavba ze zdravotních
hledisek přijatelná.

D.I.2. Vlivy na ovzduší, klima a provětrávání území
Vlivy na ovzduší
Podrobně je zpracování této problematiky uvedeno v příloze H.7. V této části Oznámení jsou uvedeny
pouze závěry plynoucí z provedených hodnocení.

Vliv výstavby areálu
Provedené posouzení výstavby prokazuje, že přitížení na okraji komunikacích zatížených staveništní
dopravou se bude pohybovat v max. krátkodobých hodnotách do 1,0 µg/m3 NO2, příspěvek k průměrné
roční koncentraci bude menší než 0,010 µg/m3 NO2 což nezpůsobí překračování stanovených limitů.
V ostatních referenčních bodech budou příspěvky ještě menší.
Kritickou znečišťující látkou pro pozadí v Praze se však v současné době stávají suspendované částice
PM10. Ty sice nebudou prakticky navyšovány provozem PC po jeho dokončení (primární imise tuhých
znečišťujících látek TZL z dopravy jsou velmi malé a sekundární z nových udržovaných bezprašných
vozovek také). V období výstavby je však emise TZL charakterizovaných frakcí PM10 významná. Emisní
faktory umožňují však vypočíst imisní příspěvky však pouze z primárních zdrojů. Ty se (dle emisních
faktorů MEFA) budou pohybovat z této stavby v max. krátkodobých hodnotách do 0,12 µg/m3 , příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,06 µg/m3. U TZL však významnou roli hraje sekundární znečištění, jehož vypočtené imisní příspěvky jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka 17 – Imisní příspěvek výstavby k 24hodinové koncentraci a průměrné roční
koncentraci PM10 [μg/m3]
Bod č.

Název bodu č. poz.

ΔKmax24h

Δ Kr

PM10

PM10

1

BD Bělohorská 2557/135

1,42

0,24

2

BD Bělohorská 2557/117

1,38

0,22

3

BD Bělohorská 2557/115

1,29

0,21

4

BD Bělohorská 2552/12

1,45

0,25

5

BD Bolivarova 2547/49

1,85

0,32

6

BD Bolivarova 2546/39

1,65

0,29

Přes malou vypovídací hodnotu vypočtených hodnot v tabulce, je třeba konstatovat, že stavební práce
prováděné v období velkého sucha jsou významným zdrojem prašnosti. Proto je třeba vznik prašnosti
snižovat na nejmenší možnou míru. K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní
činnosti rozpojování a přemisťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit:
•

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem, t.zn. je zkrápět, předem
vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období

•

zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy (místa očisty jsou navržena)

•

zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze splachem, nýbrž i sběrem

•

všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními

•

při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko ohledu na vliv na životní prostředí

Vliv provozu areálu
Posouzení vlivu areálu na ovzduší bylo provedeno v 6-ti referenčních bodech – viz. grafická příloha
H.7.. Pro názornost zde uvádím výsledkovou tabulku pro rok 2008, v příloze je uvedena i tabulka pro rok
2015.

Tabulka 18 – Průměrné roční koncentrace Kr NO2 a PM10 pro stav s PC, příspěvek
PC k průměrné roční koncentraci NO2 a PM10 a benzenu [μg/m3] rok 2008
Bod č.

Název bodu č. st. parcely

Kr NO2

Δ Kr NO2

Kr PM10

s PV

PC

s PC

Δ Kr
PM10
PC

1

BD Bělohorská 2557/135

2

BD Bělohorská 2557/117

Δ Kr
benzen
PC

37,2

0,031

38,1

0,019

0,004

37,2

0,030

38,1

0,018

0,004
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Kr NO2

Δ Kr NO2

Kr PM10

s PV

PC

s PC

Δ Kr
PM10
PC

Δ Kr
benzen
PC

3

BD Bělohorská 2557/115

37,2

0,027

38,1

0,017

0,004

4

BD Bělohorská 2552/12

37,1

0,045

38,0

0,014

0,003

5

BD Bolivarova 2547/49

37,1

0,020

38,0

0,012

0,003

6

BD Bolivarova 2546/39

37,0

0,025

37,9

0,016

0,004

Z provedených hodnocení zřejmé, že příspěvky provozu areálu k průměrným ročním koncentracím jsou
velmi malé, prakticky se na celkové imisní situaci v okolí stavby projeví .
Celkově lze konstatovat Výstavba komerčního centra Vypich, je navrhována do území ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných
imisních limitů s výjimkou tolerované četnosti překračování 24hodinového limitu suspendovaných části
PM10.
Provoz KC k imisním koncentracím v okolí přispěje malým dílem. Max. krátkodobý imisní příspěvek
NO2 na okolní zástavbě bude menší než 0,43 % imisního limitu, příspěvek k průměrné roční koncentraci
bude menší než 0,12 % imisního limitu.
U suspendovaných částic PM10 jsou krátkodobé imisní limity překračovány již pozadím. Avšak provoz
KC (vytápění zemním plynem a doprava) způsobí imisní příspěvky zcela minimální a na imisní situaci
v okolí se prakticky neprojeví. Naopak úprava stávajících ploch může vést ku snížení sekundární prašnosti oproti stávajícímu stavu.

Z pohledu vlivu navrhovaného areálu na ovzduší lze s navrhovanými změnami výstavby a i s vlastní
výstavbou areálu vyslovit souhlas.

Vlivy na provětrávání a klima v území
Vlivy na provětrávání a klima území se navrhovanými změnami záměru nemění, zůstávají v podstatě
nevýznamné.

D.I.3. Vlivy na hluk
Podrobně je tato problematika zpracována v příloze H.6. Zde je uvedeno pouze souhrnné vyhodnocení.

Vliv výstavby areálu
Z provedeného hlukového posouzení plyne, že je potřeba před započetím výstavby vybudovat podél
západní a jihozápadní strany (proti dvojdomku v ul. Bolívarova) stavby protihlukovou stěnu z plného plo_______________________________________________________________________________________

Oznámení změny záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 v platném znění
na akci Komerční centrum Vypich,Praha 6 - Břevnov_________

40

_

tu výšky 4,0 m. V období zemních prací při vrtání pilot by došlo i při tomto opatření k překročení hlukového limitu, pokud by hlučné práce byly prováděny po dobu směny od 8,00-17,00 hod. pokud nebude
investorovi udělena vyjímka, bude nutno období hlučných prací v této fázi výstavby zkrátit. Definitivní
řešení musí být navrženo v podrobné hlukové studii pro výstavbu.

Vliv provozu areálu
Z provedeného hlukového posouzení je patrné, že vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
pro hluk emitovaný celým areálem komerčního centra v době denní i noční nepřekročí hygienické limity
50 dB pro dobu denní a 40 dB pro noc. V místech,kde dnes dochází k překračování hygienického limitu
pro starou zátěž se provoz areálu ve výpočtu neprojevil, tzn. nedojde ke zhoršení stávající situace vlivem provozu areálu.

Tabulka 19 – Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku (dB) v chráněném
venkovním prostoru stávajících staveb – zdroje hluku vyvolané navrhovaným
záměrem + doprava na komunikacích
Bod
výpočtu

Záměr

Doprava 2006

Model 1

Doprava 2006+ záměr

Model 2

Doprava 2015+ záměr

Model 3

Model 4

den

noc

Den

noc

den

noc

den

noc

1 – 2.NP

38,8

37,0

51,8

45,4

52,8

45,4

49,8

42,9

2 – 2.NP

32,2

28,2

52,0

45,1

52,2

45,1

48,0

42,0

3 – 2.NP

38,0

36,2

54,9

48,2

55,4

48,2

51,7

45,3

4 – 1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP

34,8
35,8
37,3
41,9
41,9

32,6
33,5
35,4
37,6
37,6

65,1
65,3
66,1
66,6
66,8

58,3
58,5
59,3
59,8
60,0

65,1
65,3
66,1
66,6
66,8

58,3
58,5
59,3
59,8
60,0

60,7
61,0
61,8
62,4
62,7

55,0
55,2
56,0
56,6
56,8

5 – 2.NP

33,8

31,6

53,7

46,8

53,8

46,8

49,6

43,8

6 – 1.NP
2.NP
3.NP
4.NP

32,5
33,5
34,6
37,7

29,7
30,6
32,1
34,1

57,6
58,3
59,5
58,8

50,0
51,6
52,8
51,9

57,6
58,4
59,6
59,0

50,0
51,6
52,8
51,9

52,4
54,7
55,9
54,8

46,2
49,2
50,3
48,9

7 – 2.NP

35,1

31,5

65,8

58,1

65,8

58,1

62,2

54,4

8 – 2.NP

35,3

32,9

67,0

60,5

67,0

60,5

63,5

58,3

9 -2.NP

32,3

29,1

67,1

60,6

67,1

60,6

63,6

58,3

10 – 1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
11-1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP

34,1
35,3
36,3
40,5
40,5
24,9
26,2
28,1
32,7
32,9

31,5
32,7
34,0
35,8
35,8
20,6
20,7
20,
23,9
25,1

43,4
44,5
46,3
46,8
50,0
67,1
69,2
69,9
70,3
70,4

37,8
38,9
40,6
41,3
43,9
60,0
62,4
63,1
63,5
63,5

45,5
46,7
48,8
49,6
51,6
67,1
69,2
69,9
70,3
70,4

37,7
37,8
38,9
40,6
41,3
60,0
62,4
63,1
63,5
63,5

43,5
44,8
47,0
48,1
49,7
62,1
64,7
65,5
65,9
66,0

35,6
36,8
38,5
39,6
42,0
56,2
59,0
59,7
60,2
60,3
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Vliv navržených změn areálu se na celkových dopadech provozu areálu na akustickou situaci prakticky
neprojevil, protože navýšení obrátkovosti je z pohledu vlivů na akustickou situaci zcela zanedbatelné.
Vyhodnocení skutečně navržených stacionárních zdrojů prokázalo, že i jejich dopady vyhoví hygienickým limitům.
Dopady výstavby na hlukovou situaci z pohledu hygienických limitů jsou prakticky stejné, jako u původního řešení.
Celkově lze proto s navrhovanou změnou výstavbou z hlediska dopadů na akustickou situaci, při splnění požadavků na výstavbu uvedených v návrhu opatření, vyslovit souhlas.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Souvislá hladina podzemní vody je hluboko pod úrovní podzemních konstrukcí garáží (cca min. 24 m
pod základovou deskou). Zvětšení velikosti podzemních garáží proto nemůže ovlivnit proudění podzemních vod. Z pohledu možných dopadů na kvantitu podzemních vod zůstává vliv provozu areálu prakticky
nezměněn, protože prostor nad rozšířenými podzemními garážemi byl využíván jako povrchové parkoviště, tudíž koeficient odtoku se z pohledu bilancí dotací do podzemních vod v podstatě nemění.
Pro minimalizaci negativních dopadů při výstavbě není nutno předepisovat žádné další podmínky, než
které byly investorovi uloženy ve vydaných stavebních povoleních a která vyplývají z obecných podpisů.

Povrchová voda
V ovlivnitelné vzdálenosti se žádný povrchový tok nenachází, vlivy na ně se proto nemnění a zůstávají
nulové.

D.I.5. Vlivy na půdu
Rozsah areálu je zcela shodný s rozsahem ve stavebním povolení. Řešení objektů a zpevněných
ploch ve vnitřní části areálu je z pohledu dopadů na životní prostředí prakticky shodné s řešením
v původní EIA. Ke změnám došlo v okrajových částech areálu, kde byl původní areálu rozšířen o plochy
a cesty, které požadovala MČ Praha 6 začlenit do výstavby.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivem zvětšených podzemních garáží dochází ke zvýšení výkopů o cca 8 000 m3, tj. téměř o 28 %.
Výkopy budou prováděny v navážkách, které vznikly zasypáním lomů. Odstranění těchto antropogenních navážek lze spíše označit za klad, než za negativní dopad. Žádné přírodní zdroje ovlivněny navrženými změnami (stejně jako původní řešení areálu) nebudou.
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D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na faunu a floru
Navrhovanými změnami nedojde k změně dopadů na faunu a flóru v lokalitě. Tyto problematiky byly již
podrobně řešeny v původním procesu EIA s definitivním rozhodnutím odsouhlaseným v rámci stavebních povolení.
V původním stanovisku byla stanovena podmínka na provedení podrobného průzkumu lokality. Ten
byl proveden. Na základě jeho výsledků bylo předepsáno přemístění ještěrek a slepýšů. Jejich sběr a
přemístění bylo již provedeno.
Navržené změny prakticky jen mírně ovlivňují koeficient zeleně, protože se zvětšil rozsah ploch podzemních garáží. Mnohem více se ale na koeficientu zeleně projevila změna velikosti plochy ZOB. Tato
plocha byla zmenšena prakticky o prostor vyčleněný pro těleso Břevnovské radiály. Tím ale došlo ke
zmenšení ploch, které byly v původním návrhu započítány jako zeleň na rostlém terénu (ve variantě výpočtu bez vlivu Břevnovské radiály).

Obrázek 15 – Situace areálu se zákresy zeleně v ZOB-C a na ostatní ploše areálu

V původní EIA vycházel koeficient zeleně 48,2 % bez vlivu konstrukce Břevnovské radiály a 45,4 % při
odečtení Břevnovské radiály dle tehdy platných podkladů, přičemž plocha ZOB byla 43 252 m2. Ve výpočtu bylo započteno 31 stromů se střední korunou na rostlém terénu a 25 stromů s malou korunou
v kontejnerech nad garážemi.
Dnešní velikost plochy ZOB je 42 625 m2, index „C“ zůstal, Objekty jsou stejné, to znamená, že pro
podlažnost 2 je potřeba dosáhnout koeficientu zeleně 45 %.
V původním návrhu se počítalo s osazením stromů do rostlého terénu pod garáže, s tím, že stromy
jsou vedeny skrz garáže nad terén. V novém řešení se s tímto nepočítá, je navrženo jen 17 malých
stromů do kontejnerů a dále je navrženo 139,45 bm popínavé zeleně – viz situace. Návrh nových výsa_______________________________________________________________________________________
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deb stromů a keřů zůstává jinak stejný (kromě plochy nad novými podzemními garážemi) jako je
v dokumentaci pro stavební povolení.

Tabulka 20 – Výpočet koeficientů zeleně – nový návrh

Požadovaný koeficient zeleně je 45 % - navržený areál v ploše ZOB vyhovuje.

Tabulka 21 – Výpočet koeficientu zeleně po výstavbě Břevnovské radiály-původní EIA
stromy (ks)
plocha
započítatelná plocha
započítaná plocha procenta
2
2
2
(m )
(m )
(m )
BILANCE ZELENĚ-výhled s Břevnovskou radiálou
malý
střední
velký
z celku
--Celková plocha areálu
43 252,0
100,0%
Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
18 528,0
--18 528,0
42,8%
Travnatá hřiště
0,0
0,0
0,0
0,0%
--Popínavá zeleň
0,0
--0,0
0,0%
Stromy na rostlém terénu
--0
31
0
775,0
775,0
1,8%
19 303,0
44,6%
Zeleň na na rostlém terénu celkem
Ostatní zeleň
Mocnost zeminy nad 0,15 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,30 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,90 m
445,0
222,5
222,5
0,5%
Mocnost zeminy nad 1,5 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 2,0 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
0,0
0,0
0,0
0,0%
--Stromy na zpevněných plochách
--25
0
0
125,0
125,0
0,3%
347,5
0,8%
Ostatní zeleň celkem
19 650,5
45,4%
Zeleň započítaná celkem
Poměr započítané plochy zeleně na rostlém terénu k požadované ploše zeleně na rostlém terénu
132,2%
Poměr započítané plochy ostatní zeleně k ploše ostatní zeleně dle ÚP MHMP
7,1%
Započítávaná plocha stromů na rostlém terénu (procenta z celkové plochy zeleně na rostlém terénu)
4,0%
Započítávaná plocha stromů na zpevněných plochách (procenta z celkové započitatelné plochy zeleně na zpevněných plochách)
5,1%

Vlivy na ekosystémy
Navržené změny nemohou mít žádné negativní dopady na ekosystémy. Řešení východního okraje řešené lokality, kterým prochází lokální biokoridor L4/237 "Vypich - Střešovické skály" je stejné jako ve
schválených projektech pro stavební povolení.
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Vlivy navržených změn areálu se v dopadech na krajinu nemohou projevit žádné.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy navržených změn areálu se v dopadech na hmotný majetek a kulturní památky nemohou projevit
žádné.
______________

Vlivy, kterými by mohl navrhovaný záměr negativně ovlivňovat životní prostředí v lokalitě jsou popsány
a vyhodnoceny v ostatních kapitolách tohoto oznámení, popř. podrobněji v přílohách. Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru se žádné další významné vlivy biologického a ekologického charakteru,
které zároveň nejsou standardně podrobně prověřovány v procesu povolování stavby, nepředpokládají.

D.II. R O Z S A H

VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Vliv výstavby a provozu se možnými negativními dopady projeví významněji prakticky jen v blízkém
okolí stavby. Rozsah negativních dopadů areálu se navrhovanými změnami nemění. V širším kontextu
Prahy nemá zvýšení ploch pro administrativu za současného zrušení prostor fitness, řemeslné výroby a
opraven a prostor pro sklady, výrobu a výstavy vzhledem k jejich původnímu rozsahu zásadní význam a
z pohledu dopadů na životní prostředí v podstatě žádný (zmenšení rizika havárií při manipulaci s látkami
při řemeslné výrobě a opravnách by při dodržení bezpečnostních předpisů v těchto výrobnách nemělo
být významné). Povolení této změny využití je plně v kompetenci stavebního úřadu.
Při dodržení opatření uložených investorovi ve stavebních povoleních a v tomto Oznámení lze rozsah
negativních vlivů označit za malý. Přínos nabídky prodejních ploch a administrativních ploch se projeví
v širším okolí a odpovídá předpokládaným dopadům investic v ploše ZOB.

D.III Ú D A J E

O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH

STÁTNÍ HRANICE
Záměr nemůže mít žádný vliv, který by mohl přesáhnout státní hranice.
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K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ

KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
V rámci původního procesu EIA, kdy bylo provedeno podrobné hodnocení záměru bylo součástí stanoviska celkem 62 podmínek pro jednotlivé fáze přípravy, výstavby a provozu areálu. Tyto podmínky byly řešeny v rámci další projektové přípravy stavby na kterou bylo následně vydáno stavební povolení.
V této fázi přípravy stavby lze proto prakticky nařizovat jen ty podmínky, které vycházejí
z navrhovaných změn záměru. V rámci projektu pro stavební povolení a v rámci rozpracovaných realizačních dokumentací před zapracování zde posuzovaných změn areálu byly již zpracovány některé požadované elaboráty či problematiky, které byly požadovány ve stanovisku EIA. V navržených opatření
jsou uvedeny i ty, které vyžadují pouze aktualizaci na nový rozsah (výkopy) či charakter (odpady) vznikající po navrhovaných změnách areálu.

Územně plánovací opatření
Navrhovaná výstavba je v souladu s ÚP HMP, žádná územně plánovací opatření se nenavrhují.

Kompenzační opatření
Dříve požadovaná a odsouhlasená opatření byla do záměru zapracována, nová se nenavrhují.

Technická opatření
Pro fázi přípravy stavby a výstavby –
Přípravné práce výstavby mají stavební povolení. Jejich zahájení je plánováno na 1 ¼ roku 2008.
Z pohledu výstavby areálu provedení velké části přípravných prací neovlivňují zde posuzované změny a
investor proto nemusí čekat na odsouhlasení zde hodnocených změn. Následně uvedené podmínky budou proto zapracovávány prakticky již v průběhu výstavby areálu, proto se podmínky pro fázi přípravy
měněných částí a podmínky výstavby prakticky budou prolínat a jsou zde proto uvedeny společně. Je
plně v kompetenci stavebních úřadů rozhodnout, které změny vyžadují zároveň změnu stavebních povolení a které lze řešit v průběhu výstavby či změnou stavby před dokončením. Podmínky, které byly požadovány v původní EIA a jsou součástí podmínek stavebního povolení nejsou zde již požadovány
(vesměs se jedná o standardní požadavky na dobu výstavby, očištění automobilů před výjezdem na veřejnou komunikaci, atd.)
1) Projednat se stavebními úřady režim a postup při zapracování zde posuzovaných změn
areálu.
2) Na západní straně pozemku vybudovat dočasnou protihluková stěna výšky 4 m, která bude
od ulice Bělohorské až do ulice Bolívarovy až k rodinným domům čp. 2082/1 a 2083/3.
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3) Na základě návrhu projektu organizace výstavby a Režim pro používání jednotlivých strojů
zpracovat podrobné posouzení vlivu výstavby na akustickou situaci v okolí stavby. Na
základě získaných výsledků (pokud nebude získána vyjímka hygienické služba) navrhnout
doby realizace pilot a dalších hlučných úseků výstavby v pracovní směněn tak, aby byly
dodrženy hygienické limity.
4) pracovní doba na stavbě bude stanovena pro období hlučných prácí a především ve fázi
provádění zemních prací od 8.00 do 17.00 hodin. Pro ostatní fáze výstavby lze pracovní
dobu prodloužit, doporučuje se však doba mezi 8.00 až 18.00 hodinou, při dokončovacích
pracích v objektu je možné provádět práce mezi 7.00-21.00 hodinou bez omezení. Práce
před 7.00 hodinou ranní a po 21.00 hodině ranní je třeba zhodnotit výpočtem i při
dokončovacích pracích. Práce o víkendech se nedoporučuje,
5) v případě, že kompresor bude vykazovat větší hlučnost než 65 dB ve vzdálenosti 10 metrů,
bude nutné zřídit kompresorovnu,
6) hluková situace musí být monitorována měřením ekvivalentních hladin akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru dle pokynů Hygienické stanice hlavního města Praha,
7) Na základě nového návrhu zelených ploch, stromů a popínavé zeleně započítané do koeficientu zeleně provést nový podrobný návrh sadových úprav a odsouhlasit ho se zainteresovanými orgány. Návrh musí být opět proveden i s důrazem na minimalizaci vlivu stavby na
krajinný ráz
8) Zpracovat definitivní projekt organizace výstavby vycházející z definitivního řešení areálu a
v souladu s jeho závěry zpracovat nový Režim pro používání jednotlivých strojů a zařízení v
průběhu výstavby
9) Aktualizovat návrh hospodaření s odpady v období výstavby s ohledem na zvýšení množství
výkopů pro období výstavby s preferencí využití odpadů před skládkováním či spalováním.
Výkopovou zeminu přednostně nabídnout k využití MČ Praha 6.
10) V EIA byl stanoven požadavek na provedení analýzy a výluhových testů výkopové zeminy
pro ověření případné kontaminace výkopové zeminy. Požaduje se rozsah těchto odběrů
rozšířit a provést je v prostoru zvětšených výkopů pro nově navržené podzemní garáže. S
výkopovou zeminou nakládat s ohledem na výsledky těchto analytických rozborů.
11) Provést podrobný hydrotechnický výpočet dešťových vod spolu s výpočty potřebného retenčního prostoru a ten odsouhlasit s PVS a.s.
12) Zapracovat do projektu odpadového hospodářství pro provoz areálu změny vyplývající ze
skutečného rozsahu druhů a množtsví odpadů podle navrženého využití objektů.
13) Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit zařízení
staveniště.
14) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu
výstavby a byly dokončeny před zprovozněním areálu, nebo jeho kolaudované části.
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15) Bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.

Pro fázi provozu –
Navržené změny areálu nevyžadují stanovení žádných dalších podmínek provozu, než jsou ty, které
byly navrženy v původní EIA a po projednání začleněny do podmínek výstavby a provozu areálu.

Pro fázi likvidace stavby Protože omezující podmínky pro tuto stavební činnost budou dány při povolování odstranění stavby
s ohledem na skutečné dopravní a ostatní související podmínky v příslušené době likvidace se žádné
konkrétní podmínky nenavrhují.

D.V. C H A R A K T E R I S T I K A

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A

NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V souladu s požadavkem OŽP HMP nebyly prověřovány problematiky, které byly již v rámci projektu
pro stavební povolení odsouhlaseny a povoleny. Ty jsou komentovány hlavně podle vyjádření investora
a projektanta o způsobu a charakteru jejich definitivního řešení v projektu pro stavební povolení.
Posouzení změn areálu bylo provedeno na základě rozpracovaných projektových podkladů. tyto podklady jsou zapracovány v oznámení a ve výkresových přílohách a byly dostatečným podkladem pro posouzení vlivu navrhovaných změn na životní prostředí.
Pro období výstavby a provozu se nepředpokládá možnost vzniku dalších vlivů, které nejsou v tomto
Oznámení komentovány, a které by mohly významně ovlivnit životní prostředí území.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Navrhované změny záměru byly investorem předloženy bez variant.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že navržené změny areálu nebudou důvodem (při
dodržení opatření navržených v kapitole D.IV.) ke zhoršení dopadů záměru na životní prostředí. Změna
záměru nebude mít prakticky žádné postřehnutelnější negativní vlivy na životní prostředí, ve většině
sledovaných vlivů se neprojeví vůbec a nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných vlivů na životní prostředí na stávající chráněnou zástavbu.
--------------------------------------------------------------
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Na základě výsledků provedených hodnocení doporučuji s navrhovanými změnami záměru Komerční
centrum Vypich,Praha 6 - Břevnov souhlasit (při splnění požadavků v kap. D.IV) bez dalšího posouzení
záměru podle § 10 zákona č.100/2001 Sb v platném znění.
-------------------------------------------------------------Základní použité podklady –
Rozpracované projekty změny hodnoceného záměru v úrovni realizačních dokumentací
Údaje o územním rozhodnutí a stavebních povoleních – viz příloha H.2.
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí akce Komerční centrum Vypich –
č.j. MHMP-026692/2002/0ZPNI/EIAl001-8/Žá z 27.5.2003
Posudek Komerční centrum Vypich – Ing. Richard Kuk – 03/2003
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. – KAREKO – 11/2002
ÚP HMP
Atlas životního prostředí v Praze
Zákon č.100/2001 Sb v platném znění O posuzování vlivů na životní prostředí a příslušné zákony, vyhlášky a normy, které s tímto zákonem souvisí a které se zabývají jednotlivými složkami životního prostředí.
Vyhláška hlavního města Prahy č.26/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze v platném znění
Vyhláška hlavního města Prahy č.32/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 114/92 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Místní šetření a jednání se zpracovatelem PD a vybranými orgány HMP.

_______________________________________________________________________________________

Oznámení změny záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 v platném znění
na akci Komerční centrum Vypich,Praha 6 - Břevnov_________

_

49

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Toto Oznámení je zpracováno na záměr, který byl již posouzen v procesu EIA. Posouzení bylo provedeno podle zák.č.100/2001 Sb., Oznámení a Dokumentaci zpracoval ing. Karel Vurm, posudek zpracoval Ing. Richard Kuk a po veřejném projednání záměru bylo dne 27.5.2003 vydáno stanovisko, že záměr
je přijatelný (za splnění přiložených podmínek).
Na záměr bylo následně vydáno rozhodnutí o umístění stavby a následně stavební povolení (viz příloha H.2.) Při zpracování realizačních dokumentací se investor rozhodl udělat změny. Po projednání
změn na OŽP OOP HMP bylo konstatováno, že tyto změny naplňují vymezený rozsah dle §4 odst.1,
písm. „c“ zák.č.100/2001 Sb. v platném znění, a proto je na základě požadavku OŽP OOP HMP zpracováno toto Oznámení.

Popis změn oproti původně posouzenému návrhu areálu
Řešená plocha areálu se zvětšila o plochy na kterých budou realizovány aktivity požadované Prahou 6
(vesměs v původní EIA začleněné do kompenzačních opatření). Toto rozšíření bylo v souladu
s podmínkami uvedenými ve stanovisku a bylo zapracováno již do projektu pro územní rozhodnutí. Plocha stavby se tak zvětšila z 64 110 m2 v původní EIA na 71 169 m2 uvedených v projektech a v nyní posuzovaném záměru. Jedná se hlavně o plochy na východní straně u ulice Kukulova a její křižovatky
s ul. Bělohorskou a výsadba zeleně severně od Bělohorské.

Obrázek 16 – Porovnání návrhů-vlevo původní dle EIA vpravo nový návrh

Pozn. plochy objektů a povrchových parkovišť jsou stejné. Větší je rozsah zelených ploch a cest vlevo (na
východě areálu).
Tvarově zůstávají oba objekty areálu stejné jako v původně posuzované dokumentaci. Snížení zastavěné plochy objektů o 1,73 % je způsobeno upřesněním vstupů, schodišť, apod. obrysy konstrukcí obou
objektů jsou stejné s původní dokumentací.
Objekt „A“ zůstává obchodní hala firmy KAUFLAND v objektu „B“ bude nyní pouze administrativa
s restaurací a podzemním parkovištěm.
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Nejvýznamnější změnou ovlivňující dopady na životní prostředí je požadavek investora na výstavbu
254 rezervních parkovišť – viz následující tabulka. Dalším největším rozdílem je zvýšení ploch pro administrativu za současného zrušení prostor fitness, řemeslné výroby a opraven a prostor pro sklady, výrobu a výstavy v objektu „B“. Rozsah prodejních ploch a restaurací zůstal v podstatě stejný. Celkově se
rozsah užitných ploch snížil o cca 5 %.

Tabulka 22 – Porovnání návrh parkovacích míst
-

počet parkovišť

Původní návrh - EIA

432

Nový návrh-potřeba dle vyhl.č.26/1999Sb.

421

Nově navrhovaný počet parkovišť

675

Rezerva

254

Celkový nárůst

26,37%

Tabulka 23 – Porovnání druhů užitných ploch v areálu
EIA 2003
Druh využití plochy

Nový návrh

(m2 užitné

(m2 užitné plo-

plochy)

chy)

rozdíl
-

1. Obchod – jednotlivé prodejny

499

0

2. Stravování – restaurace

338

315

100,00%
-6,80%
-

3. Sport bez diváků – rekreace, fines

385

0

100,00%

4. Obchod – nákup do aut

5 786

5 821

0,60%

5. Administrativa s malou návštěvností

1 922

3 372

75,44%
-

6. Služby – opravny, řemeslnické služby

385

0

100,00%
-

7. Výroba, sklady a výstavy (výstaviště)

698

0

Celkem

10 013

9 508

100,00%
-5,04%
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Tabulka 24 – Porovnání potřeb zásobování teplem
EIA

Výkon / kotel

Nový návrh

Objekt „A“

Objekt „B“

Objekt „A“

Objekt „B“

0,70 MW

0,50 MW

0,54 MV

0,813 MW

(2 kotle)

Viessmann

Viessmann Vitocrossal
300–370 kW

Vitocrossal 300

Viessmann

– 285 kW
Viessmann

Vitoplex 100 – 405 kW

Vitoplex 100 –
125 kW

Předpokládaná

142 000 m3/rok

118 000 m3/rok

78 004 m3/rok

153 949 m3/rok

275 kVA

275 kVA

Caterpillar

Olympian

(spotř. 60 l/hod.)

(spotř. 60 l/hod.)

CAT 3456

GEH 250

500kVA/400kW

250kVA/200kW

(112,9 l/hod)

(53,3 l/hod)

spotřeba
Dieselagregát

Popis změn v jednotlivých částech areálu Objekt A – obchodní hala
Zvýšení počtu pojízdných chodníků z 1. NP do 2. NP z původních 3 ks na nynějších 5 ks.
Vložení 1 ks výtahu do prostoru prodeny pro pohyb mezi prodejnou 1. NP a 2. NP.
Změna polohy některých technických místností v 1. NP z původní polohy z východozápadního rohu
objektu do „krčku“ v západní části objetku (jedná se o místnosti náhradního zdroje, rozvodny NN, místnosti pro baterie).
Přemístění schodiště ve skladové části 1. NP a 2.NP do rohu skladu.
Doplnění venkovní místnosti v úrovni terénu pro zpracování odpadu v západní části objektu (vedle
„krčku“).
V 1. NP byly vypuštěny některé prostory v zázemí pro zaměstnance ve východní části objektu a byly
přemístěny do 2. NP (šatny ženy a muzi, WC s umývárnou muži a ženy, společenské místnosti, kancelářské místnosti vedení).
Zvětšení prostoru pro sklad lahví o 6 m2 na konečných 91 m2.
Zvětšení prostoru vstupního zádveří 1. NP o 92 m2 na konečných 148 m2.
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Navýšení počtu výtahů ve vstupním zádveří o 2 ks na celkové 3 ks.
Zvýšení plochy koncesních ploch v 1. NP v hlavní prodejně o 566 m2 na konečných 990 m2.
Zvětšení prostoru obchodní ulice o 208 m2 na konečných 421 m2 a jejího tvaru z původní přibližně obdélníkové plochy do nynějšího tvaru písmene „L“
Přemístění prostoru pro poklady v prodejně 1. NP přibližně do středu objektu.
Ve 2. NP došlo k přemístění chladírenských místností a mrazíren z jihozápadního rohu objektu do severozápadního rohu objektu.
Ve 2. NP byl do prodejního prostoru vložen obslužný pult lahůdek, uzenin a pečiva vč. navazujících
prostor (šatna, WC, sklad, přípravny, umývárna).
Technické místnosti ve 2. NP byly v jihovýchodním rohu objektu přesunuty od podélné fasádní stěny
ke štítové stěně.

Objekt B – polyfunkční dům
Rozšíření podzemního parkoviště o plochu cca. 4050 m2.
Navýšení počtu parkovacích míst podzemního parkoviště o 233 parkovacích míst na celkových 379
parkovacích míst.
Zrušení koncesních ploch na ploše 1. PP vč. navazujícího zázemí v ploše cca. 1725 m2.
Nové řešení vstupu do obchodního domu z prostoru parkoviště (větší zádveří, 3 ks výtahů).
V 1. NP zrušeny všechny prodejní (nájemní) plochy.
Nové řešení jídelny. Je uvažována pouze zaměstnanecká jídelna v jižní části objektu. Došlo ke zrušení
jídelny Nord See, kuřecího grilu, Café baru, a to vč. navazujících prostor.
V 1. NP je nově umístěný promítací sál pro 90 osob, 13 kancelářských místností, 9 zasedacích místností.
Do 1. NP až 3. NP vloženo druhé pomocné schodiště spojující jednotlivá patra administrativní části
Ve 2. NP byly provedeny drobné dispoziční změny (zmenšení chodby za účelem rozšíření prostoru
kanceláří, vložení dalších kuchyňky, drobné úpravy dispozičního řešení kanceláří).
Ve 3. NP byly provedeny drobné dispoziční změny (drobné úpravy dispozičního řešení kanceláří).

Venkovní objekty
U příjezdu na parkoviště je nově reklamní pylon Kauflandu.
U objektu A se přemístila trafostanice z interiérů do zelené plochy (předpoklad přemístění z objektu 1.
PP je také u trafostanice objektu B).
Na parkovišti se zrušily stromy, které byly vzrůstem přes strop garáží.
U východní strany podél parkoviště se zrušil chodník vč. schodů.
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Dispozičně se přemístily únikové východy z objektu A (tzn. jiné tvary chodníků kolem objektu).
Kompletně se přeskládaly dispozice parkovacích stání na terénu, vč. navýšení počtu stání, ale i úbytek
stání pro invalidy).
V závislosti na přemístěné technické prostory objektu A bude nutné upravit trasy přípojek inženýrských
sítí do tohoto objektu.
Podle platného zař.plánu od Kauflandu, je potřeba nachystat přípojky a místo pro budoucí stánek s
Občerstvením „IMBIS“, který má být umístěn u vstupu do objektu A (tzn. další odlučovač tuků, a upravit
tipový stánek na atip z důvodu poloze ocelových sloupů)
Návrh popínavé zeleně podél opěrné zdi v manipulačního dvoru a podél jihozápadní opěrné zdi podél
povrchového parkoviště.

Vlivy změn stavby a provozu areálu na životní prostředí
Nejvíce se projeví dopady vyplývající ze zvýšeného počtu parkovacích míst. V procesu EIA se
v původní Dokumentaci počítalo s intenzitou osobní vyvolané dopravy 2 293 OA, nyní byla tato intenzita
určena na základě projednání s Odbor dopravy a živ. prostředí ÚMČ Praha 6 na základě navrženého
počtu parkovacích stání na 2 314 OA. Z pohledů ovlivnění dopravy na přilehlých veřejných komunikacích, ovlivnění kvality ovzduší a hluku je toto zvýšení prakticky zanedbatelné. Nejvíce se tedy projeví ve
zvýšeném množství výkopů a s tím související staveništní dopravě.
V původní EIA se předpokládalo 60 TN denně, nyní je navrženo max. 71 TN denně. Při prodloužení
pracovní směny z 10 na 12 hodin tak zůstává max. intenzita za hodinu prakticky stejná.
Rozsah ovlivněných obyvatel stavbou a provozem se nemnění. Nejvíce budou ovlivněny obyvatelé
dvou objektů v ulici Bolívarova, které budou sousedit s areálem resp. manipulačním dvorem. U objektů
severně od ul. Bělohorské jsou přímě vlivy odcloněny provozem na Bělohorské a tak se zde nejvíce projeví dopad na zaclonění dnešního výhledu na Prahu novými objekty. Rozsah tohoto vlivu je ale shodný
s původním již posouzeným dopadem, ke zvýšení negativních dopadů a zvýšení zdravotních rizik pro
obyvatele vlivem navržených změn nedojde.realizace záměru neovlivní stávající situaci složek životního
prostředí natolik významně, aby mohlo dojít rozpoznatelným způsobem ke zhoršení zdravotních rizik.
V průběhu výstavby může docházet na přechodnou dobu k obtěžování obyvatelstva, zejména hlukem a
případně i prašností. Tyto vlivy je možno vhodnými opatřeními minimalizovat na únosnou míru.
Za podmínek uvedených v tomto Oznámení a vydaných stavebních povolení je stavba ze zdravotních
hledisek přijatelná.
Navrhované změny záměr, ani provoz vlastního záměru, neovlivní poznatelným způsobem stávající
akustickou situaci v lokalitě a nikde nebude příčinou zvýšení v některých místech (ve vyšších patrech
objektů přilehlých k ul. Bělohorské) dnes překračovaných hygienických limitů hluku. Pro období výstavby
je stanovena podmínka na výstavbu 4 m vysoké protihlukové zdi podél západního a jihozápadního rohu
areálu (proti stávajícím bytným zástavbám). Dále je stanovena podmínka pro vyřešení krátkodobé možnosti překročení limitů hluku v období zemních prací při realizaci pilotových základů.
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Výstavba komerčního centra Vypich, je navrhována do území ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných
imisních limitů s výjimkou tolerované četnosti překračování 24hodinového limitu suspendovaných části
PM10. Provoz KC k imisním koncentracím v okolí přispěje malým dílem. Max. krátkodobý imisní příspěvek NO2 na okolní zástavbě bude menší než 0,43 % imisního limitu, příspěvek k průměrné roční
koncentraci bude menší než 0,12 % imisního limitu. U suspendovaných částic PM10 jsou krátkodobé
imisní limity překračovány již pozadím. Avšak provoz KC (vytápění zemním plynem a doprava) způsobí
imisní příspěvky zcela minimální a na imisní situaci v okolí se prakticky neprojeví. Naopak úprava stávajících ploch může vést ku snížení sekundární prašnosti oproti stávajícímu stavu.
V projektu posouzením v procesu EIA bylo počítáno s potřebným počtem parkovišť 432. Po navržených změnách je potřeba 421 parkovišť , ale investor chce vybudovat o 254 parkovišť více, tj. celkem
675 parkovišť. Podle přílohy č.1 se nachází stavba v zóně 4, kde je toto navýšení parkovacích míst povoleno.
Po projednání navrženého počtu parkovacích míst na Odbor dopravy a živ. prostředí ÚMČ Praha 6
s p. Sachlem byl dle projednané obrátkovosti stanoven celkový počet vyvolané osobní doprav za den
na 2314 aut, v EIA bylo 2293 osobních aut, dochází tedy k navýšení intenzit dopravy osobních aut o
0,92 % což je hodnota z pohledu zatížení okolních veřejných komunikací a jejich kapacit prakticky zanedbatelná.
V původním stanovisku byla stanovena podmínka na provedení podrobného průzkumu fauny na lokalitě. Ten byl proveden. Na základě jeho výsledků bylo předepsáno přemístění ještěrek a slepýšů. Jejich
sběr a přemístění bylo již provedeno.
Navržené změny areálu mírně ovlivňují koeficient zeleně, protože se zvětšil rozsah ploch podzemních
garáží.
V původní EIA vycházel koeficient zeleně 48,2 % bez vlivu konstrukce Břevnovské radiály a 45,4 % při
odečtení Břevnovské radiály dle tehdy platných podkladů, přičemž plocha ZOB byla 43 252 m2. Ve výpočtu bylo započteno 31 stromů se střední korunou na rostlém terénu a 25 stromů s malou korunou
v kontejnerech nad garážemi.
V původním návrhu se počítalo s osazením stromů do rostlého terénu pod garáže, s tím, že stromy
jsou vedeny skrz garáže nad terén. V novém řešení se s tímto nepočítá, je navrženo jen 17 malých
stromů do kontejnerů a dále je navrženo 139,45 bm popínavé zeleně – viz situace zeleně. Návrh nových
výsadeb stromů a keřů zůstává jinak stejný (kromě plochy nad novými podzemními garážemi) jako je
v dokumentaci pro stavební povolení. Požadovaný koeficient zeleně je 45 % je v navrženém areálu
v ploše ZOB splněn.
Vlivem zvětšených podzemních garáží dochází ke zvýšení výkopů o cca 8 000 m3, tj. téměř o 28 %.
Výkopy budou prováděny v navážkách, které vznikly zasypáním lomů. Odstranění těchto antropogenních navážek lze spíše označit za klad, než za negativní dopad. Žádné přírodní zdroje ovlivněny navrženými změnami (stejně jako původní řešení areálu) nebudou.
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Problematiky řešení ovlivnění lokálního biokoridoru L4/237 "Vypich - Střešovické skály", který prochází
podél východní strany areálu (západně od ul. Kukulové) byla vyřešena v rámci stavebních povolení, navržené změny se této části areálu nedotýkají a není proto potřeba na odsouhlaseném řešení nic měnit.
V ostatních standardně hodnocených složkách životního prostředí (vlivy na vody, půdu, hmotný majetek, atd.) ve kterých by se mohla výstavby a provoz areálu negativně projevit se navrhované změny areálu prakticky neprojeví.

Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že navržená změna areálu nebude (při dodržení
opatření navržených v kapitole D.IV.) mít prakticky žádné významnější negativní vlivy na životní prostředí, ve většině sledovaných vlivů se neprojeví vůbec a nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných
vlivů na životní prostředí na stávající chráněnou zástavbu.

Na základě výsledků provedených hodnocení doporučuji s navrhovanými změnami záměru Komerční
centrum Vypich,Praha 6 - Břevnov souhlasit (při splnění požadavků v kap. D.IV) bez dalšího posouzení
záměru podle § 10 zákona č.100/2001 Sb v platném znění.

Praha 01. 2008
Ing. Richard Kuk
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H. PŘÍLOHY
H.1. VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY
Seznam výkresů :
H.1.1 - Koordinační situace – MĚŘ. 1:1000
H.1.2 - Situace zeleně
H.1.3 - Komerční centrum Vypich, objekt „A“ - Půdorys 1.NP
H.1.4 - Komerční centrum Vypich, objekt „B“ - Půdorys 1.NP
H1.5 - Komerční centrum Vypich, objekt „B“ - Půdorys 1.PP
H.1.6 - Komerční centrum Vypich, pohledy na objekt „A“
H.1.7 - Komerční centrum Vypich, pohledy na objekt „B“
H.1.8 - Komerční centrum Vypich, řez objektem „A“
H.1.9 - Komerční centrum Vypich, řez objektem „B“
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Obrázek 17 – Funkční využití dle ÚP hl.m.Prahy

diálu. I ve změně
Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru
hl.m.Prahy je v ploše
ZOB-C. Navrhované
změny (rozšíření podzemních garáží a ploch
pro administrativu za zrušení prostor fitness, řemeslné výroby a opraven
a prostor pro sklady, výrobu a výstavy) nemění
charakter využití plochy a
jsou v souladu s požadavky na využití ZOB jak dle platného ÚP tak i dle změny Z1000/00.
Funkční využití plochy ZOB:
Velkokapacitní maloobchodní zařízeni s doprovodnými funkcemi administrativními, obslužnými, stravovacími a kulturně společenskými, zařízeni pro velkoobchodní prodej a distribuci. Školská a ostatní
vzdělávací zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).
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1.

HLUKOVÁ STUDIE

ÚVOD

Předkládaná hluková studie je přílohou Oznámení změny záměru zpracovaného na záměr, který byl již
posouzen v procesu EIA a v roce 2003 bylo vydáno stanovisko. Posouzení bylo provedeno podle
zák.č.100/2001 Sb.. Dále bylo na záměr vydáno rozhodnutí o umístění stavby a následně stavební
povolení. Při zpracování realizačních dokumentací se investor rozhodl udělat změny ve využití vnitřních
prostor objektů. Vlivem těchto změn by došlo ke snížení potřebného počtu parkovacích míst o 11 stání.
Investor však oproti požadavkům vyhl.č.26/1999 Sb. v platném znění se rozhodl navýšit počet parkovacích
míst na celkových 675 parkovacích míst. Po projednání tohoto zvýšení na OŽP OOP HMP bylo
konstatováno, že tato změna naplňuje vymezený rozsah dle §4 odst.1, písm. „c“ zák.č.100/2001 Sb.
v platném znění, a proto je na základě požadavku OŽP OOP HMP zpracováno Oznámení.
Hluková studie hodnotí celkový hluk emitovaný záměrem a jeho vliv na chráněný venkovní prostor staveb a
chráněný venkovní prostor a dále vliv záměru na celkovou akustickou situaci v zájmovém území.

2.

PODKLADY A LITERATURA

Zpracovatel hlukového posouzení měl k dispozici tyto podklady:
1. projektovou dokumentaci k DSP v digitální verzi, ZNOJMOPROJEKT architektonická kancelář,
2. prohlídka lokality
3. Údaje o intenzitách automobilové dopravy na komunikaci Bělohorská v Praze 6 Břevnově,
v současném stavu (r.2006) a očekávané ve výhledu (r.2015), ÚDI čj. 130/764/07/Fe-1825,
26.11.2007,
4. dopravně inženýrské údaje, údaje o záměru, Ing. Richard Kuk
5. fotoarchiv, Ing.M.Vrdlovcová, 2007
Literatura:


Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
v úplném znění



Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací



Hluk z dopravy, metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, M. Liberko, VÚVA 1991



Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Ing.Kozák, RNDr.Liberko, Zpravodaj MŽP
číslo 3, březen 1996

Ing.Michaela Vrdlovcová
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Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004, RNDr. Miloš Liberko a kol., Planeta
2/2005, MŽP



ČSN EN 1793-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu



ČSN 73 0532 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách



Hluk a jeho snižování v technické praxi (Němec, Ransdorf, Šnedrle, SNTL, Praha 1970)



Stavební fyzika, urbanistická, stavební a prostorová akustika, Vaverka, Kozel, Ládyš, Liberko,
Chybík, VUT v Brně, Brno, 1998

3.

POPIS ZÁMĚRU A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Stavba je situována do oblasti Vypichu, v jihozápadním segmentu křižovatky Bělohorská - Ankarská Kukulova. Pozemek, na němž bude stát Komerční centrum má v podstatě tvar obdélníka a je omezen na
severní straně ulicí Bělohorskou, na východní straně ulicí Kukulovou, na západní straně ulicí Bolívarovou a
na jižní straně projektovanou Břevnovskou radiálou.

Plocha pro Komerční
centrum vypich

Obr.1

Situace zájmového území (zdroj: www.mapy.cz)

Jedná se o novostavbu, která má vytvořit ucelené obchodně administrativní středisko. Plocha zastavěná
dvěma nadzemními objekty komerčního centra činí 7 096 m2 (objekt A – 4 721 m2 a objekt B – 2 375 m2). V
objektu „A“ bude obchodní hala firmy KAUFLAND v objektu „B“ bude administrativa s restaurací a
podzemním parkovištěm.
Pro prostor o rozloze cca 4,7 ha ve vlastnictví hl.m. Prahy, kde je umístěn posuzovaný záměr, nový územní
plán Prahy uvažuje převážně s funkčním využitím pro velkokapacitní maloobchodní zařízeni
s doprovodnými funkcemi administrativními (ZOB), menší část je v ÚP vedena jako přírodní nelesní plochy
(ZN-ZMK) a plochy izolační zeleně (IZ).

Ing.Michaela Vrdlovcová
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Komerční
centrum Vypich
– objekt A

Bělohorská

Objekt B

Břevnovská radiála

Obr.2

Areál Komerčního centra Vypich

Pro dané území byla v r. 2000 zpracována ověřovací studie umístění komerčního centra s cílem projekčně
ověřit a projednat takové řešení centra, které zohlední rozvojové záměry investora a současně splní
zadávací podmínky hl.m.Prahy a městské části Praha 6. Lokalita je velmi dobře napojena na stávající
komunikační síť. Z hlediska celoměstského bude vytvořeno ve funkčně a dopravně výhodné poloze
komerčně – administrativní centrum, které významně nezatíží obytné funkce města, zvýší dostupnost
obchodních služeb v zájmové lokalitě a nabídne z hlediska pohledu návštěvníka a zákazníka větší komfort
při prodeji i službách při dobré časové dostupnosti.
POPIS ZMĚN OPROTI PŮVODNĚ POSOUZENÉMU NÁVRHU AREÁLU
Řešená plocha areálu se oproti původní dokumentaci zvětšila o plochy, na kterých budou realizovány
aktivity požadované Prahou 6 (vesměs v původní EIA začleněné do kompenzačních opatření). Toto
rozšíření bylo v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku a bylo zapracováno již do projektu pro
územní rozhodnutí. Plocha stavby se tak zvětšila z 64 110 m2 na 71 169 m2. Jedná se hlavně o plochy na
východní straně u ulice Kukulova a její křižovatky s ul. Bělohorskou a výsadba zeleně severně od ulice
Bělohorské.

Obr.3 – Porovnání návrhů-vlevo původní dle EIA vpravo nový návrh
Pozn.

plochy objektů a povrchových parkovišť jsou stejné. Větší je rozsah zelených ploch a cest na východě
areálu.

Ing.Michaela Vrdlovcová
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Tvarově zůstávají oba objekty areálu stejné jako v původně posuzované dokumentaci. Snížení zastavěné
plochy objektů o 1,73 % je způsobeno upřesněním vstupů, schodišť apod.
Nejvýznamnější změnou je požadavek investora na výstavbu 254 rezervních parkovišť. Dalším výraznou
změnou oproti původní dokumentaci je zvýšení ploch pro administrativu za současného zrušení prostor
fitness, řemeslné výroby a opraven a prostor pro sklady, výrobu a výstavy. Rozsah prodejních ploch a
restaurací zůstal v podstatě stejný. Celkově se rozsah užitných ploch snížil o cca 5 %.
Tab.1

Porovnání návrh parkovacích míst
-

počet parkovišť

Původní návrh - EIA

432

Nový návrh - potřeba dle vyhl.č.26/1999Sb.

421

Nově navrhovaný počet parkovišť

675

Rezerva

254

Celkový nárůst

Tab.2

26,37%

Porovnání druhů užitných ploch v areálu
EIA 2003
(m2 užit.plochy)

Nový návrh
(m2 užit.plochy)

rozdíl

1. Obchod – jednotlivé prodejny

499

0

-100,00%

2. Stravování – restaurace

338

315

-6,80%

3. Sport bez diváků – rekreace, fines

385

0

-100,00%

4. Obchod – nákup do aut

5 786

5 821

0,60%

5. Administrativa s malou návštěvností

1 922

3 372

75,44%

6. Služby – opravny, řemeslnické služby

385

0

-100,00%

7. Výroba, sklady a výstavy (výstaviště)

698

0

-100,00%

10 013

9 508

-5,04%

Celkem

POPIS ZMĚN V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH AREÁLU
Objekt A – obchodní hala:
Z hlediska akustického posouzení změny v tomto objektu nejsou příliš významné. Jedná se o dispoziční
změny. Z hlediska hluku je významné upřesnění výkonu náhradního zdroje a jeho situování vedle rampy na
západní fasádě směrem k obytné zástavbě.
Objekt B – polyfunkční dům:


Rozšíření podzemního parkoviště o plochu cca. 4050 m2,



Navýšení počtu parkovacích míst podzemního parkoviště o 233 parkovacích míst na celkových
379 parkovacích míst,



Zrušení koncesních ploch na ploše 1. PP vč. navazujícího zázemí v ploše cca. 1725 m2,



Nové řešení vstupu do obchodního domu z prostoru parkoviště (větší zádveří, 3 ks výtahů),



V 1. NP zrušeny všechny prodejní (nájemní) plochy,



Je uvažována pouze zaměstnanecká jídelna v jižní části objektu. Došlo ke zrušení jídelny Nord
See, kuřecího grilu, Café baru, a to vč. navazujících prostor.

Ing.Michaela Vrdlovcová
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V 1. NP je nově umístěný promítací sál pro 90 osob, 13 kancelářských místností, 9 zasedacích
místností,



Další změny jsou spíše dispoziční.



Je upřesněn výkon náhradního zdroje a jeho umístění v Do 1. NP až 3. NP vloženo druhé .PP.

Venkovní objekty

Obr.4



U příjezdu na parkoviště je umístěn reklamní pylon Kauflandu.



U objektu A se přemístila trafostanice z interiérů do zelené plochy (předpoklad přemístění
z objektu 1. PP je také u trafostanice objektu B).



Na parkovišti se zrušily stromy, které byly vzrůstem přes strop garáží.



U východní strany podél parkoviště se zrušil chodník vč. schodů.



Dispozičně se přemístily únikové východy z objektu A (tzn. jiné tvary chodníků kolem objektu).



Kompletně se přeskládaly dispozice parkovacích stání na terénu, vč. navýšení počtu stání, ale i
úbytek stání pro invalidy).



V závislosti na přemístěné technické prostory objektu A bude nutné upravit trasy přípojek
inženýrských sítí do tohoto objektu.



Podle platného zař.plánu od Kauflandu, je potřeba nachystat přípojky a místo pro budoucí stánek
s Občerstvením „IMBIS“, který má být umístěn u vstupu do objektu A (tzn. další odlučovač tuků, a
upravit tipový stánek na atip z důvodu poloze ocelových sloupů)



Návrh popínavé zeleně podél opěrné zdi v manipulačního dvoru a podél jihozápadní opěrné zdi
podél povrchového parkoviště.

Porovnávací půdorys 1.PP – zvětšený rozsah podzemních garáží

Ing.Michaela Vrdlovcová
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Objekt A – obchodní hala
Konstrukční systém je navržen jako dvoupodlažní železobetonový prefabrikovaný skelet. Celkové
půdorysné rozměry objektu jsou 49,0 x 95,0 m. Objekt A (prodejna) bude nepodsklepený, základová
spára se předpokládá v úrovni 372,23 m n.m. Pozemek je mírně svažitý jižním směrem, projekt
předpokládá, že v části půdorysu bude provedena skrývka horní vrstvy terénu, která bude přemístěna
k vyrovnání sklonu terénu pod jižní částí objektu. Po upravení terénu na tuto úroveň se provede
vyhloubení vrtů pro piloty na úroveň 364,25 m (horní část vrtu bude rozšířena pro osazení patek
s kalichy) v daných pozicích. Dle požadavků statika bude hloubka pilot cca 6,5 m.
Svislé nosné konstrukce budou tvořeny převážně železobetonovými sloupy a částečně
železobetonovými stěnami. Pouze architektonická dominanta, která je popsána níže, bude tvořena
ocelovou konstrukcí. Architektonickou dominantu objektu tvoří nadvýšená plochá střešní konstrukce
tvaru obdélníkového pásu, po obvodě objektu podepřená řádem sloupů symbolizujících stromoví. Na
těchto sloupech je zavěšená prosklená fasáda. Sloupy budou založeny na pilotách. Oproti hlavnímu
objektu je konstrukce mírně natočena. Kromě sloupů nad terénem má konstrukce podpory v části nad
střechou kotvené do střešní konstrukce objektu buď přímo do vazníků a ztužidel, nebo za tím účelem
doplněných ocelových výměn.
Konstrukce fasádního pláště je navržena pouze schématicky, zejména za účelem posouzení účinků
větru na konstrukci jako celek. Stropní nosná konstrukce budou z větší části tvořena prefabrikovanými
TT nosníky v příčném směru haly na rozpětí cca 12,0 m, průvlaky jsou orientovány v podélném směru
na rozpětí 11,75 m. Veškeré prostupy ve stropních deskách budou po instalaci jednotlivých řemesel
přebetonovány a utěsněny proti požáru. Vlastní instalace je nutno pružně oddělit od betonové desky
tak, aby nedošlo k přenosu vibrací do konstrukce.
Střešní konstrukce objektu A je tvořena předpjatými železobetonovými sedlovými vazníky na rozpětí
24,0 m osazenými s roztečí 11,75 m. Výška vazníku je proměnná - 1200 až 1600 mm. Na vaznících
jsou zapuštěny betonové vaznice s roztečí 6,0 m. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem a
vrstvami tepelné a vodotěsné izolace.
Vnitřní dělící příčky a stěny budou tvořeny zejména zdivem - vápenopískovými tvárnicemi, které budou
mít tl. v rozmezí od 115 mm do 300 mm. Zbylé dělící konstrukce budou tvořeny sádrokartonovými
konstrukcemi tl. 125 mm popř. monolitickými stěnami tl. 200 mm.
Obchodní jednotky (koncesionáři) budou od prostoru prodejny odděleny rolovacími mřížemi.
Střešní plášť obchodu domu je navržen jako plochá, částečně pochozí jednoplášťová konstrukce se
sklonem 3%. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit prefabrikované vazníky uložené v příčném
směru, na které se zapustí v podélném směru betonové vazničky. Na ty se pak položí VSŽ plechy, tep.
izolace Orsil S tl. 170 mm a hydroizolační pás.
Na obvodové sloupy budou z vnější strany zavěšeny prefabrikované panely tl. 140 mm (na západě
jsou monolitické stěny), na které se připevní nosný rošt pro uchycení Cetris desek (např. pomocí
SPIDI kotev). Dostatečné zateplení se provede vložením tep. izolace tl. 100 mm k prefabrikovaným
panelům a ochranné fólie proti vlhkosti.
Ing.Michaela Vrdlovcová

strana 9

KOMERČNÍ CENTRUM VYPICH, PRAHA 6 BŘEVNOV
OZNÁMENÍ ZMĚNY ZÁMĚRU

HLUKOVÁ STUDIE

Podhledy jsou navrženy dle požadavků investora (HAHO 3000 – 2005) a to v závislosti na druhu
provozu. Jsou navrženy z hliníkových panelů (zádveří), z desek z minerálních vláken Armstrong (např.
Fine Fissured Board, Plain Board) - kanceláře, informace, SDK (koncesionáři, ulička). Nad chladírnou
a mrazírnou bude podhled ze sendvičového panelu s polyuretanovým jádrem tl. 100 mm.
Objekt B – administrativa + podzemní parkovací stání
Administrativní budova je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem půdorysně ve tvaru
písmene L o délce ramen cca 90 a 48 m. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží.
Jednotlivá podlaží od spodu mají konstrukční výšky 4500 mm, 3860 mm, 3510 mm a 3510 mm.
Vzhledem k půdorysným rozměrům bude objekt rozdělen na dva samostatné dilatační celky. Ve
„vnitřní“ části k němu navazuje podzemní garážová plocha. Rozměry podzemní části jsou včetně
rampy cca 108 x 100 m. Základní konstrukční modul je 7,5 x 8 m.
Část 1.PP je využita jako zázemí pro technologie objektu a parkovací místa. Nadzemní podlaží budou
sloužit jako administrativní prostory. V 1. NP v západní části budou stravovací prostory pro
zaměstnance.
Založení technologie (dieselagregát, strojovna VZT a chlazení…) musí být provedeno na pružném
základě, aby nedocházelo k přenosu chvění a hluku do okolních konstrukcí.
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy z betonu B30 a železobetonovými
stěnami, které plní jednak funkce dispoziční (výtahové a instalační šachty, schodišťová jádra), ale
hlavně mají funkci konstrukce, která zabezpečuje přenos vodorovných sil a tedy zavětrování objektu.
Tato jádra jsou v objektu dvě, v každém dilatačním celku jedno.
Vodorovné nosné konstrukce tvoří křížem armované bezhlavicové železobetonové desky z betonu
B30. Tloušťka desek je 240 mm. Deska bude po obvodě zesílena ztužidlem pod i nad deskou tvořícím
parapet a nadpraží. Současně se tím i minimalizuje deformace desky v krajním poli a zajistí
dostatečná tuhost ve vodorovném směru.
Vnitřní dělící konstrukce tvoří v převážné míře vápenopískových tvárnic v tloušťkách od 115 do 175
mm, popř. jsou nahrazeny sádrokartonovými příčkami. Dělící příčky je třeba realizovat až do úrovně
nosných stropů (nikoliv pouze do úrovně podhledů), jinak by nebylo možno zajistit požadovanou
zvukovou izolaci prostorů ani při použití dělících stěn s dostatečnou neprůzvučností.
Podlahy ve všech podlažích jsou navrženy jako těžké plovoucí s vloženou kročejovou izolací (např.
ORSIL) v tloušťce min. 20 mm (po stlačení) zaručující dostatečný útlum kročejového zvuku.
Nášlapnou vrstvou podlah objektu tvoří keramická dlažba, v kancelářích ji určí investor. v obchodních
prostorách lze předpokládat i jiné alternativy - plovoucí dřevěné podlahy, povlakové krytiny nebo
stěrky.
Střešní plášť objektu včetně zastřešení přístavku v 1.NP je navržen jako plochá, částečně pochozí
jednoplášťová konstrukce.
Obvodový plášť 1.NP bude po celém obvodu objektu z větší části prosklený, z hliníkového
profilovaného systému (např. Reynaers). Zbývající část bude plná, provedená kontaktním
zateplovacím systémem tl. 150 mm s izolací z minerální plsti a opatřena povrchovou úpravou omítkou
probarvenou ve hmotě. Obvodový plášť ve 2. a 3. NP bude tvořen prosklenými pásy hliníkových oken
v kombinaci s obkladem plných částí deskami JAFHOLZ MAX – B1. Pásová okna budou z hliníkových
profilů, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava elox. Okna budou pevná, otvíravá,
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výklopná s ventilací a mikroventilací. V místě kontaktu pásu oken se sloupy budou okna nahrazena
zasklenými vložkami s tepelnou izolací.
Severní fasáda a část východní fasády budou doplněny ocelovou rámovou konstrukcí nesoucí
skleněný plášť, který vytváří předsazenou protihlukovou clonu. Předsazena bude před vnější líc hlavní
fasády cca 600 mm. Celoskleněný plášť bude uchycen pomocí ocelových terčů, kotvených do
nosného oc. rámu. Ocelová části rámu budou žárově pozinkovány.
Podchod pod bělohorskou ulicí
Konstrukce podchodu je tvořena uzavřeným rámem z vodotěsného betonu B30 se světlými rozměry
4,2 x 2,6 m. Stěny, strop i dno podchodu mají tloušťku 350 mm. V nadloží podchodu je komunikace tř.
A a tramvajové těleso. Z hlediska zatížení je rozhodující komunikace.
Na vlastní podchod navazují výstupní rampy. Ty jsou konstrukčně tvořeny rámem tvaru U. V místech,
kde narůstá hloubka rampy, tj. v blízkosti tělesa podchodu, bude nutné navrhnout rozepření rampy,
případně jinou konstrukci, která zajistí stabilitu bočních stran rampy.
Konstrukce podchodu bude oddilatována od přilehlého 1.PP objektu B. Rovněž výstupní rampy budou
oddilatovány od tělesa vlastního podchodu.
Parkoviště
Parkoviště povrchové s kapacitou 286 osobních automobilů je určeno zejména pro návštěvníky
obchodního zařízení fy KAUFLAND. K parkingu bude možno bez problémů zajet s nákupními
vozíky. Vjezd a výjezd pro návštěvníky je z/do ulice Bělohorské.
Podzemní parkoviště se nachází částečně pod objektem B a pod povrchovým parkovištěm.
Vjezdová a výjezdová rampou ústí na vnitroareálovou komunikaci a následným vjezdem a
výjezdem se napojuje na ulici Bělohorskou. V prostoru vjezdu vznikne nová úrovňová čtyřramenná
křižovatka. Podzemní parkoviště má návaznost na podchod pod ulicí Bělohorskou.
POZEMEK
Lokalita byla v minulosti v důsledku svého umístění na hraně svahu tvořeného bělohorskými opukami,
velmi výhodným místem pro těžbu stavebního kamene. Tato těžba ovlivnila jak povrch plošiny, tak i
svah na jižním okraji lokality. Na plošině se nejspíše jednalo o drobné hliníky využívajících sprašových
uloženin, ve svahu pak šlo o lámání opukového stavebního kamene. Když opuku vystřídala ve
stavebnictví pálená cihla a posléze beton, došlo k zastavení těžby na Vypichu. Do vytěžených prostor
však putovaly odpady vznikající v okolním rostoucím městě, proto je celý prostor budoucího areálu
KCV na povrchu pokryt navážkami. Pozemek zůstal až do dneška převážně nezastavěný, dočasné
stavby autobazar a sběrné suroviny v západní části byly již vymístěny. Část pozemku je neudržovaná
s plochami náletové zeleně na další části pozemku jsou na různých místech zpevněné plochy.
V současnosti je pozemek oplocený. Rozsah vlastní stavby zůstává prakticky shodný s původním
rozsahem, zvětšení areálu odsouhlasené ve stavebním povolení bylo dáno požadavky Prahy 6 na
úpravy okolo vlastního areálu.
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ:
Pro posouzení vlivu zdrojů hluku na stav akustické situace je zájmovým územím takové území, ve
kterém lze uskutečněním investičního záměru – popřípadě jinou změnou charakteru území –
pravděpodobně očekávat změnu akustické situace ve vztahu k obytné, či jinak chráněné zástavbě.
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V daném případě je zájmovým územím okolí budoucího areálu komerčního centra Vypich. Jedná se o
zástavbu rodinných domů v ulici Bolívarově a 4. a 5. podlažní panelové domy v ulici Bělohorské
(vpravo ve směru do centra) proti areálu. Zástavbu na druhé straně ulice Bělohorské tvoří řadové
dvoupodlažní rodinné domy v zahradách (ulice Slezanů). Stávající zástavba se nachází západně a
jihozápadně od areálu. Zástavba přes ulici bělohorskou začíná na úrovni objektu A. Po obou stranách
ulice Bělohorské od křižovatky s ulicí Ankarskou a Kukulovou až ke stávající zástavbě jsou volné
plochy. Vpravo se jedná o plochu, kde bude vybudováno komerční centrum a vlevo jsou volné plochy
kolem obory Hvězda. (viz. Obr.5)
Obora Hvězda

Obr.5

Letecký snímek zájmového území (zdroj: www.mapy.cz)
Řadové rodinné
domky

Komerční
centrum Vypich

Panelové domy
po levé straně
Bělohorské

Obr.6

Dvojdomek
2082/1
a
2083/3 v ul. Bolívarově

Stávající zástavba v okolí Komerčního centra (zdroj: www.mapy.cz)

Stávající zástavba panelových domů je částečně chráněna před hlukem z dopravy na ulici Bělohorské
protihlukovou stěnou z betonových prvků výšky 2 m. Rodinné domky vlevo mají místo oplocení
vybudované zdi výšky 2m i vyšší.
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Obr.7 Rodinné domy po levé straně ul. Bělohorské

Obr.8 protihluková stěna vpravo od zástavby

Obr.9 Ulice Bělohorská směrem ke křižovatce
Vypich

Obr.10 Panelové domy v ulici Bělohorské vpravo

4.

ZDROJE HLUKU

Dominantním zdrojem hluku v této lokalitě je doprava na ulici Bělohorské. Ve sledovaném úseku se
jedná o čtyřpruhovou komunikaci s tramvajovým pásem uprostřed. Tramvajové těleso je dvoukolejné
z betonových panelů. Ve vzdálenosti 500 m se nachází rušná světelná křižovatka ulice Bělohorské,
Ankarské a Kukulovy.
Ulice v okolí budoucího areálu komerčního centra jsou pouze komunikace místního významu sloužící
rezidentům.

STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU UMÍSTĚNÉ V AREÁLU KOMERČNÍHO CENTRA VYPICH
Větrání a vzduchotechnika
V obou objektech jsou navržena VZT zařízení, která odvětrávají jednotlivé prostory. Výkony zařízení jsou
stanoveny na základě požadavků odvětrávaných prostor.
Rozdělení zařízení - objekt A
Zařízení 1,2

zařízení bude sloužit pro větrání hlavní prodejny, situované v 2.NP objektu. Větrání bude
rovnotlaké. Motory jednotek budou vybaveny frekvenčními měniči otáček, na rozvodu
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vzduchotechniky budou instalovány uzavírací klapky, umožňující snížení množství
přiváděného vzduchu při zachování všech parametrů distribučních elementů. Pro přívod
i odvod vzduchu bude použity dvě sestavné klimatizační jednotky, umístěné ve strojovně
vzduchotechniky ve 2.NP. Hladiny hluku na výletcích těchto jednotek na střeše objektu
ve vzdálenosti 2 m jsou 57 a 62 dB.
Zařízení 3,4

zařízení bude sloužit pro větrání hlavní prodejny, situované v 2.NP objektu. Větrání bude
rovnotlaké. Motory jednotek budou vybaveny frekvenčními měniči otáček, na rozvodu
vzduchotechniky ve 2.NP. Pro přívod i odvod vzduchu bude použita sestavna
klimatizační jednotka, umístěná ve strojovně vzduchotechniky ve 2.NP. Hladiny hluku na
výletcích těchto jednotek na střeše objektu ve vzdálenosti 2 m jsou 57 a 62 dB.

Zařízení 5

šatny zaměstnanců – pro jejich odvětrání včetně sociálního zázemí bude sloužit
samostatná přívodní a odvodní jednotka. Teplota bude automaticky regulována.

Zařízení 6,7

sociální zařízení zákazníků – pro odvětrání WC bude sloužit dvojice malých
podtlakových zařízení. Hladiny hluku na výletcích těchto jednotek na střeše objektu ve
vzdálenosti 2 m jsou 46 dB.

Zařízení 8,9

větrání skladů v zázemí prodejny. Větrání bude podtlakové, deficitní vzduch bude
hrazen z prodejní plochy zařízením 3 a 4. Hladiny hluku na výústcích těchto jednotek na
střeše objektu ve vzdálenosti 2 m jsou 61 a 68 dB.

Zařízení 10

zařízení bude sloužit pro odvod kouře z obou pater prodejny v případě požáru.

Zařízení 11

strojovna chlazeni bude sloužit pro odvod tepelné zátěže ze strojovny chlazeni Linde. Ve
strojovně je nutné zajistit výměnu vzduchu, aby při tepelném zisku cca 20 kW
nepřesahovala teplota vzduchu běžně + 35 °C. Na střeše bude osazen dvouotáčkový
nástřešní ventilátor VDA. Na přívodu vzduchu bude ve fasádě osazena serverem
uzavíratelná klapka, opatřená tlumičem hluku. Hladina hluku ve vzdálenosti 20 m od
ventilátorů je 55 dB.

Zařízení 12

odvětrání strojovny náhradního zdroje, Prostorovou výměnu zajistí ventilátor náhradního
zdroje, vzduch bude do prostoru přiváděn přes protidešťovou žaluzii a klapku se
servopohonem, pomocí dvou ventilátorů, první s konstantními otáčkami, druhý s plynule
regulovatelnými otáčkami. Sání i výtlak bude akusticky zatlumen. Zařízení je v provozu
v případě chodu DA.

Zařízení 13

odvětrání plynové kotelny ve 2.NP. Větrání bude přirozené, účinné příčně s přívodem
vzduchu k podlaze před kotle, odvod vzduchu bude za kotli pod stropem. Větrání zajistí
0,5 násobnou výměnu vzduchu a přívod spalovacího vzduchu. Větrací profily budou
neuzavíratelné.

Rozdělení zařízení - objekt B
Zařízení 1,2

zařízení VZT kanceláří zajistí přívod hygienického vzduchu v požadovaném množství v rámci
centrálního vzduchotechnického zařízení. Všechny prostory budou mít instalovány fancoily,
napojené na centrální rozvod chladicí vody. Při maximálním využití bude celkem cca 6600 m

3

kancelářských ploch. Kanceláře budou centrálně rovnotlace větrány, čerstvý vzduch bude filtrován
a ohříván/chlazen. VZT zařízení budou s rekuperaci. Chlazení bude uvažováno pro všechny
kanceláře včetně výstavní plochy. Pro přívod a odvod vzduchu budou použity dvě sestavné
klimatizační jednotky, umístěné ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP. odtah je umístěn na střeše.
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Zařízení 3

zařízení bude sloužit pro větrání restaurace situované v 1.NP objektu B. Větrání bude
rovnotlaké. Pro přívod i odvod vzduchu bude použita sestavná klimatizační jednotka,
umistená ve strojovne vzduchotechniky ve 1.PP.

Zařízení 4

zařízení bude sloužit pro větrání kantýny zaměstnanců, situované v 1.NP objektu.
Větrání bude rovnotlaké. Pro přívod i odvod vzduchu bude použita sestavná klimatizační
jednotka, umístěná ve strojovně vzduchotechniky v 1. PP.

Zařízení 5-9,13-15
Zařízení 10

byla navržena pro zrušené provozy v objektu B.

Zařízení bude sloužit pro větrání prostoru jednacích místností a recepce situovaných v
1.NP objektu. Větrání bude rovnotlaké. Motory jednotek budou vybaveny frekvenčními
měniči otáček. Pro přívod i odvod vzduchu budou použity dvě sestavné klimatizační
jednotky umístěné pod stropem skladu na úrovni 1.NP. Vzduch bude do prostoru
přiváděn a odváděn od stropu anemostaty. Rozvod vzduchu bude v kombinaci
s chladícími jednotkami fan-coil.

Zařízení 11,12 bude sloužit pro odvětrání varny , přípraven, mytí nádobí a skladu potravin. Větrání bude
rovnotlaké, varna v mírném podtlaku oproti ofisu.
Zařízení 16-17 bude sloužit pro odvětrání společných garáží. Větrání bude podtlakové, odváděný
vzduch je hrazen vjezdovým otvorem a přisáván z terénu otvory ve stropě. Provětrání
bude příčné, ventilátory ( 2ks) odtahu budou umístěny v protilehlé stěně, odvrácené od
objektu a odpadni vzduch bude vyfukován na terén mimo pobytové zóny osob a pěší
komunikace.
Zařízení 18

bude sloužit pro individuální odvětrání WC a úklidových místností. Větrací dávka bude
dimenzována podle zařizovacích předmětů ZTI.

Zařízení 26,27 v 1.PP je umístěna plynová kotelna o instalovaném příkonu 775 kW se dvěma
teplovodními kotli s přetlakovými hořáky. Větrání bude nucené příčné.. Pro přívod
spalovacího vzduchu budou samostatné ventilátory pro každý kotel.
Zařízení 28

odvětrání strojovny náhradního zdroje, Prostorovou výměnu zajistí ventilátor náhradního
zdroje, vzduch bude do prostoru přiváděn přes protidešťovou žaluzii a klapku se
servopohonem, pomocí dvou ventilátorů, první s konstantními otáčkami, druhý s plynule
regulovatelnými otáčkami. Sání i výtlak bude akusticky zatlumen. Zařízení je v provozu
v případě chodu DA.

Požadavky na instalaci VZT
U VZT budou uplatněna akustická opatření, která zamezí nadměrnému šíření hluku. V místech prostupů
stěnami bude potrubí obloženo minerální plstí a v místech závěsů bude potrubí podloženo pryží.
Ve vzduchovodech budou osazeny tlumiče, které zajistí snížení emitovaného hluku jak v jednotlivých
částech budovy a sníží hlučnost na výstupech na střeše objektu.
VZT zařízení jsou dimenzována tak, aby v chráněném vnitřním a pracovním prostředí ve vzdálenosti 1,5
m od vyústění větrání nebo nasávacích otvorů překročila hladinu hluku 45 dB. Zařízení vyústěná mimo
objekt musí splňovat být dimenzována a popř. zatlumena tak, aby byly dodrženy hygienické limity dle NV
148/2006 Sb.
Vytápění a TUV
Zdrojem tepla v objektech A i B bude vlastní plynová kotelna umístěná v objektu vedle strojovny OT,
strojovny vzduchotechniky a chlazení. V objektu A je kotelna ve 2.NP a v objektu B v 1.PP. Kotelny
Ing.Michaela Vrdlovcová
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budou osazeny dvěmi kotli s přetlakovými hořáky Weishaupt WG 40N/1-A (LWA těchto hořáků se
pohybuje kolem 95 dB. Kotle budou odkouřeny samostatnými kouřovody do vlastních komínových
třísložkových těles, kouřovod i tělo hořáku kotle budou opatřeny tlumiči hluku. První kotel je
kondenzační, bude v provozu celoročně, druhý bude používán jako špičkový zdroj. Kotle jsou zapojeny
paralelně bez kotlových čerpadel. Na jednotlivých okruzích jsou osazena oběhová čerpadla.
Náhradní zdroj elektrické energie (DA) – objekt A i B
Pro zajištění nepřetržitého napájení vybraného zařízení v případě výpadku sítě je ve strojovně v obou
objektech instalován náhradní zdroj el. energie, tvořený stacionárním automatickým dieselsoustrojím
s vlastním naftovým hospodářstvím. Soustrojí je dimenzováno tak, aby zajistilo napájení nejnutnějšího
zařízení, které musí být stále v provozu. Start zařízení je automatický, při výpadku nebo poklesu napětí v
síti obnoví dodávku do 15 sekund. Jakmile se dodávka proudu obnoví, agregát se po určité době
automaticky zastaví a bude připraven na další spuštění. Z toho důvodu je třeba agregát a startovací
baterie udržovat neustále v provozuschopném stavu, protože dobrý stav podmiňuje správný start a
pohotovost soustrojí.
Zdrojem el. proudu bude soustrojí CAT 3456 o výkonu v provozním režimu STANDBY 500 kVA/400 kW.
Soustrojí tvoří motor, generátor a rozvaděč. Motor DA naftový, čtyřdobý, řadový šestiválec s přímým
vstřikem paliva, chlazený vodou. DA je uložen pružně na pryžových izolátorech (součást dodávky
soustrojí), aby se zamezilo přenášení chvění na budovu. Všechna potrubí, spojená s DA, musí být
opatřena pružnými členy, aby se nepoškodila chvěním a aby se zabránilo přenášení chvění na
konstrukci objektu.
Náhradní zdroj v objektu A je osazen na podlaze v 1.NP s přístupem přes nakládací rampu přímo
z venkovního prostoru. V objektu B je náhradní zdroj umístěn v 1.PP v samostatné strojovně. Je to
neobsluhované pracoviště, do kterého obsluha vstupuje po startu DA jen pro kontrolu a příp. doplnění
pohonných hmot. Údržba se provádí v době klidu zařízení.
Pro přívod vzduchu bude využita nasávací žaluzie nad vstupními dveřmi. Odtud bude vzduch veden
plechovým potrubím s kulisovým tlumičem hluku do strojovny DA. Odvod vzduchu je nasazen přímo na
chladič DA. Přes VZT-komoru a regulační klapky je vzduch odváděn do kanálu (s kulisovým tlumičem
hluku) pod podlahou strojovny, do venkovního prostoru POD nakládací rampu u objektu A a u objektu B
na střechu. Pohyb vzduchu v tomto úseku zajistí ventilátor chladiče.
Hluk uvnitř strojovny lze očekávat 100-105dB. Hluk od výfuku je zaveden do tlumiče výfuku, umístěného
uvnitř strojovny. Vyústění z výfuku nad střechou objektu je již v povolených hranicích.
Zdroj hluku je také dieselsoustrojí a ventilátory, které jsou v provozu JEN při výpadku sítě nebo při
zkouškách pohotovosti. Tlumiče hluku, vsazené do přívodu a výdechu VZT slouží k zabránění přenosu
hluku vzduchotechnikou mimo strojovnu, aby byla dodržena stanovená hranice.
Četnost a délka servisního provozu (kontrolní starty) pro dieselagregát se předpokládá 1 x měsíčně po
dobu cca 0,5 hodiny pod zátěží. Předpokládaná celková doba běhu dieselagregátu během kontrolních
startů činí 6 h/rok.
Výtahy
Komunikace mezi podlažími v objektu A je zajištěna pohyblivými chodníky a 1 výtahem. V objektu B
komunikace ve vertikálním směru výtahy a schodištěm. Výtahy budou v další PD řešeny tak, aby
odpovídaly platným předpisům a nebyly zdrojem nadměrného hluku v chráněných vnitřních prostorech kancelářích. Tento předpoklad bude doložen měřením ke kolaudaci.
Ing.Michaela Vrdlovcová
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Požadavky na konstrukce
Podle ČSN 73 0532 je pro vzájemné oddělení bytů požadována vážená stavební neprůzvučnost stěn i
stropů R´w = 52 dB, vážená neprůzvučnost stěn uvnitř téhož bytu musí být přinejmenším R´w = 42 dB.
Pro neprůzvučnost stropu (podlahy) či stěny bytu, oddělující byt od průjezdů, podjezdů, kotelen a garáží
je požadována neprůzvučnost R´w = 57 dB. Přenos kročejového hluku mezi byty nesmí překročit
hodnotu Lnw = 58 dB, mezi garáží a bytem Lnw = 48 dB. Neprůzvučnost vstupních dveří bytů musí být
min. Rw = 32 dB.

DOPRAVA
Řešení dopravy zůstalo stejné jako bylo v původní EIA. Do areálu je v západní části vjezd do
manipulačního dvora pro zásobení objektu A a mezi objekty je vjezd na parkoviště osobních aut. Vjezdy
i výjezdy jsou vždy na ul. Bělohorskou.
Bilance dopravy v klidu
V projektu posouzením v procesu EIA bylo počítáno s potřebným počtem parkovišť 432. Investor chce
v této fáze vybudovat o 254 parkovišť více, tj. celkem 675 parkovišť. Podle přílohy č.1 se nachází stavba
v zóně 4, kde je toto navýšení parkovacích míst povoleno.
Tab.3

Výpočet bilance v klidu dle zák.č.26/1999 Sb.
Celková užitná
plocha (m2)

Směrná užitná
plocha na 1 stání
(m2)

Potřebný počet
stání

Stravování – restaurace

315

10

32

Obchod – nákup do aut

5821

20

292

Administrativa s malou návštěvností

3372

35

97

Funkce

Celkem

421

Dopravně inženýrské údaje – vliv provozu areálu
Dopravně inženýrské údaje o intenzitách dopravy na ul. Bělohorské byly stanoveny UDI Praha pro rok
2006, návrhové období dle ÚPn a rok 2015 (viz podklad 3).
Tab.4

Dopravní intenzity v ul. Bělohorské dle UDI bez areálu

Komunikace
Bělohorská

úsek
Kukulova – Za oborou

Rok 2006

Rok 2015

Tram

Bus MHD

všechna / pomalá / těžká nákladní za
24 hod

den/noc

den/noc

32000/2300/900

240/25

110/0

7700/300/100

Výrazný pokles intenzity dopravy ve výhledovém období v roce 2015 na ulici Bělohorské je dán
předpokladem, že bude v provozu Břevnovská radiála.
Po projednání navrženého počtu parkovacích míst na Odbor dopravy a živ. prostředí ÚMČ Praha 6
s p. Sachlem byly pro potřeby tohoto posouzení stanoveny následné hodnoty intenzit vyvolané dopravy,
které vycházejí jednak z potřeby posouzení vlivu areálu na životní prostředí a jednak z potřeby
porovnání změny vlivů oproti původně posuzovanému areálu v procesu EIA.
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Intenzity osobní vyvolané dopravy provozem areálu
Navržený počet
stání

Denní obrat na
parkovišti*)

Počet vozidel / den

1. Obchod – jednotlivé prodejny

0

5x

0

2. Stravování – restaurace

32

5x

160

3. Sport bez diváků – rekreace, fines

0

5x

0

4. Obchod – nákup do aut

546

3,5x

1911

5. Administrativa s malou návštěvností

97

2,5x

243

6. Služby – opravny, řemeslnické služby

0

5x

0

7. Výroba, sklady a výstavy (výstaviště)

0

3x

0

Funkce

Celkem
*)

2314 OA/ den

675

Obrátkovost byla změněna jen u položky č.4 Obchod, kde je zohledněno menší průměrné využití rezervních
parkovišť.

Zásobování:

Tab.6

obchodního zařízení KAUFLAND bude probíhat výhradně v denní době (6 – 22 hodin)
z rampy zajíždějícími nákladními automobily do prostoru zásobovacího dvora (snížený
nájezd o cca 1 m pod úroveň terénu). K vyvážení zboží z ložných ploch automobilů a k
následné přepravě do skladu budou používány ruční paletové vozíky.

Rozpad dopravy vjezdu a výjezdu z Komerčního centra na ulici Bělohorskou
směr Břevnov (%)

směr Karlovarská (%)

Osobní doprava - příjezd

67 %

33 %

Osobní doprava - odjezd

67 %

33 %

Nákladní doprava (zásobování) - příjezd

35 %

65 %

Nákladní doprava (zásobování) - odjezd

35 %

65 %

5.

LEGISLATIVA

Ochrana veřejného zdraví před hlukem vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na konkrétní ochranu proti
hluku a vibracím se vztahují § 30 až § 34 zmíněného zákona. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je
nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde v § 10
„Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb“ a v § 11 „Hygienické limity v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru“ jsou stanoveny deskriptory pro popis
hluku a základní hodnoty hluku včetně korekcí pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb,
v chráněném venkovním a v chráněném vnitřním prostoru staveb. V následujícím textu je uveden § 11 a
příloha č.3, která se vztahuje k tomuto paragrafu.
CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR STAVEB A CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti
trinitrotoluenu a při sonickém třesku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se
Ing.Michaela Vrdlovcová
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stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1
hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro
hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50
dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně
informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak,
že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte
korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin
vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Tab.7 Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru
Druh chráněného prostoru

Korekce (dB)

LAeq,T – den (dB)

1

2

3

4

1

2

3

4

Chráněný venkovní prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+15

45

50

55

65

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

50

50

55

65

Chráněný venkovní prostor ostatních
staveb a chráněné ostatní venkovní
prostor

0

+5

+10

+20

50

55

60

70

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy
na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
Korekce:
1.

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou
letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční
stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a
opravy vozů.

2.

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikacích, a drahách.

3.

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk
z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.

4.

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a na drahách, kdy starou
hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000.
Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemních komunikace nebo dráhy, při
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které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

+10
+15
+10
+5

Část C
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než
14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku a pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte
ze vztahu:

L Aeq ,s = L Aeq ,T + 10 lg[(429 + t1 ) / t1 ]

kde
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou
LAeq je hygienický limit stanovený podle § 11 odst. 4.

V zájmovém území v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru
byly použity hygienické limity uvedené v následujících tabulkách:
Tab.8

Hygienické limity pro dopravu na ulici Bělohorské s korekcí na starou hlukovou zátěž
Hygienický limit

Tab.9

Den (6.00-22.00)

Noc (22.00-6.00)

Chráněný venkovní prostor staveb

70

65

Chráněný venkovní prostor

70

70

Hygienické limity pro areál Komerčního centra Vypich (stacionární zdroje + parkoviště +
zásobování + příjezd / odjezd z/ do areálu)
Den – 8 na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin

Noc – nejhlučnější hodina

Chráněný venkovní prostor staveb

50

40

Chráněný venkovní prostor

50

50

Hygienický limit

Tab.10 Hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti

Ing.Michaela Vrdlovcová

Posuzovaná doba [hod.]

Hygienický limit [dB]

od 6:00 do 7:00

60

od 7:00 do 21:00

65

od 21:00 do 22:00

60

od 22:00 do 6:00

45
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ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Pro kvantifikaci stavu akustické situace ve venkovním prostoru zájmového území byl použit programový
produkt HLUK+ pásma, verze 7.68 profix. Tento program umožňuje výpočet ekvivalentních hladin
akustického tlaku A z pozemní dopravy a z průmyslových zdrojů hluku. Program je založen na
"Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z pozemní dopravy (VÚV A, Brno 1991)" a na "Novele
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996)". Používání "Metodických
pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy" a na ně navazující novely metodiky výpočtu hluku ze silniční
dopravy bylo pro účely hygienického posuzování stavu akustické situace ve venkovním prostředí
schváleno dopisem hlavního hygienika České republiky čj. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února
1996. Matematický model v programu HLUK + pro účely kvantifikace stavu akustické situace ve
venkovním prostoru byl zvolen jako rovinný s využitím volby "komunikace na náspu/zářezu". Zpracovatel
hlukové studie je držitel licence na výše uvedený software č. 1101. Přesnost výpočtu udávaná autorem
softwaru je ± 2,0 dB. Pro další výpočty byly použity postupy z výše uvedené literatury.
6.1.

Přesnost výpočtu

Výpočtový model je založen na metodice výpočtu hluku se silniční dopravy, která byla novelizována
v roce 2004. Mezi neurčitosti výpočtu patří vstupní údaje – zaokrouhlení mezivýpočtů, stupeň projektové
dokumentace, přesnost mapových podkladů apod. Vypočtené hodnoty hladiny akustického tlaku A jsou
uváděny s přesností výsledků výpočtu ± 2dB.
Výpočtový model byl ověřen na základě orientačního měření hluku po dobu 60 min na chodníku na úrovni
protihlukové stěny u panelového domu čp.2068 ve výšce 1,5 m v době mezi 14,00-15,00 dne 3.1.2006.
Měření sloužilo ke kalibraci výpočtového modelu. V bodě měření byla vypočtena hodnota LAeq,1 hod = 68,5
dB a hodnota zjištěná měřením byla LAeq,1 hod = 69,3 dB. Rozdíl je 0,8 dB. Tento rozdíl zaručuje
dostatečnou přesnost výpočtového modelu.
Hodnocení a porovnání výsledků je vzhledem k nepřetržitému provozu na komunikacích a
předpokládanému provozu některých stacionárních zdrojů v areálu komerčního centra hodnoceno pro
denní (6 – 22 hod) i noční dobu (22 – 6 hod).
6.2.

Výpočtové body

Pro zájmové území byl vytvořen matematický model. V chráněném prostoru staveb byly zvoleny
výpočtové body, které jsou umístěny dva metry před fasádou obytných domů v okolí areálu komerčního
centra. Výška výpočtových bodů je v úrovni nadpraží oken v jednotlivých podlažích.
Výpočtové body byly umístěny tak, aby výsledky vypovídaly co nejvěrohodněji o celkové akustické
situaci celé posuzované oblasti. Celkem bylo vybráno 11 výpočtových bodů. V každém z nich byla
vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A v nejvyšším podlaží. U panelového domu čp. 2068
na východní fasádě orientované k areálu byly vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve všech
podlažích. Situace výpočtových bodů je patrná z obr.11 a popis bodů je uveden v Tab. 6.
Tab.11 Popis bodů výpočtu
Bod

Výška

Popis

1-2

4,0 m

Chráněný venkovní prostor rodinného domu čp.2082/1 v ul. Bolívarově
(dvojdomek 2NP.) – severní a východní fasáda – k areálu

3

4,0 m

Chráněný venkovní prostor domu čp.2083/3 – západní fasáda

4, 10,11

5,2 - 17,0 m

Ing.Michaela Vrdlovcová
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Výška

HLUKOVÁ STUDIE
Popis
bod 4 východní fasáda k areálu, 10 – jižní fasáda, 11 – severní fasáda do
Bělohorské ulice

5

4,0 m

6

4,8 – 13,8 m

7-9

5,0 m

Obr.11

Chráněný venkovní prostor rodinného domu čp. 2084/5, ul. Bolívarova
Chráněný venkovní prostor panelového domu čp. 2069, (4.NP) ul. Bělohorská,
fasáda do ul. Bělohorské
Chráněný venkovní prostor řadových domů v ulici Slezanů – 2.NP

Výpočtový model s body výpočtu

Ing.Michaela Vrdlovcová
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Výp.bod 2
Výp. bod 1
Výpočtový bod 4 –
všechna podlaží

Obr.13 dvojdomek čp. 2082/1 a 2083/3
Výpočtový bod 11

Obr.12 Panelový dům čp. 2068 – fasáda ke
komerčnímu centru
6.3.

Stacionární zdroje

V areálu Komerčního centra byly rozmístěny stacionární zdroje na základě dostupných informací tak,
aby výsledky získané výpočtem byly co nejpřesnější. Seznam zdrojů je uveden v následující tabulce a
na Obr.12.
Tab.12 Popis zdrojů hluku umístěných na fasádách nebo střechách objektu A a B
Označení zdroje

Umístění

Popis

Lr ve vzdál. 2m

P1

A - Vykládací rampa

P2

A – strojovna DA – u rampy

Odvětrání strojovny

65 dB

A – VZT na střeše

Odvětrání skladů – zařízení 8

61 dB

A – VZT na stře

Odvětrání skladů – zařízení 9

68 dB

A – VZT na fasádě

Přívod vzduchu do
chlazení – zařízení 11

55 dB

A – chlazení na střeše

Chlazení Linde

75 dB

P9

A – kotelna

hořáky

65 dB

P10

A – VZT na střeše

Zařízení 6,7 větrání WC zákazníci

46 dB

A – VZT prodejna na střeše

Odvětrání prodejny zařízení 1-4 –
celkem 8x

62 dB

P19

A – DA – na fasádě

Hluk z chodu DA

35 dB

P20

B – VZT strojovna DA

Odvětrání strojovny

65 dB

P21

B – kotelna

VZT – zařízení 27

57 dB

P3, P7
P4
P5
P6, P8

P11-P18

Ing.Michaela Vrdlovcová
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Umístění

Popis

P22

B - chlazení na střeše

Chlazení

75 dB

P23

B – VZT na střeše

VZT zařízení 1,2 - kanceláře

62 dB

Odvětrání garáží

VZT zařízení 16-17

50 dB

P24-26

Lr ve vzdál. 2m

Obr.14 Rozmístění zdrojů hluku na objektu A

Ing.Michaela Vrdlovcová
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Obr.15 Rozmístění zdrojů hluku na objektu B
6.4.

Liniové zdroje

Hlavním liniovým zdrojem je ulice Bělohorská, parametry této komunikace zadané do výpočtového modelu:
 Podélný sklon byl vypočten
 Nejvyšší povolená rychlost v předmětném úseku je 70 km/h
 Intenzity byly zadány dle Tab. 4 a Tab. 6

6.5.

Výpočtové modely

Model 1
Model 2
Model 3
Model 4

7.

vliv záměru na okolí (stacionární zdroje + doprava + parkoviště v areálu)
stávající akustická situace bez záměru
stávající akustická situace se záměrem
Akustická situace v roce 2015 se záměrem

ZHODNOCENÍ VÝPOČTŮ

Výsledkem posouzení je zjištění akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí záměru
Komerční centrum Vypich v Praze 6. Cílem je zhodnotit ovlivnění okolí záměrem.
Vzhledem k tomu, že v současné době se zpracovává realizační dokumentace nejsou v této hlukové studii
hodnoceny vnitřní prostory záměru a neprůzvučnost konstrukcí.
Výsledky výpočtů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech byly
provedeny pro všechny modely výpočtu.
tab. 13 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku (dB) v chráněném venkovním prostoru
stávajících staveb – zdroje hluku vyvolané navrhovaným záměrem + doprava na komunikacích
Bod
výpočtu

Záměr

Doprava 2006

Model 1

Doprava 2006+ záměr

Model 2

Doprava 2015+ záměr

Model 3

Model 4

den

noc

Den

noc

den

noc

den

noc

1 – 2.NP

38,8

37,0

51,8

45,4

52,8

45,4

49,8

42,9

2 – 2.NP

32,2

28,2

52,0

45,1

52,2

45,1

48,0

42,0

3 – 2.NP

38,0

36,2

54,9

48,2

55,4

48,2

51,7

45,3

4 – 1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP

34,8
35,8
37,3
41,9
41,9

32,6
33,5
35,4
37,6
37,6

65,1
65,3
66,1
66,6
66,8

58,3
58,5
59,3
59,8
60,0

65,1
65,3
66,1
66,6
66,8

58,3
58,5
59,3
59,8
60,0

60,7
61,0
61,8
62,4
62,7

55,0
55,2
56,0
56,6
56,8

5 – 2.NP

33,8

31,6

53,7

46,8

53,8

46,8

49,6

43,8

6 – 1.NP
2.NP
3.NP
4.NP

32,5
33,5
34,6
37,7

29,7
30,6
32,1
34,1

57,6
58,3
59,5
58,8

50,0
51,6
52,8
51,9

57,6
58,4
59,6
59,0

50,0
51,6
52,8
51,9

52,4
54,7
55,9
54,8

46,2
49,2
50,3
48,9

7 – 2.NP

35,1

31,5

65,8

58,1

65,8

58,1

62,2

54,4

8 – 2.NP

35,3

32,9

67,0

60,5

67,0

60,5

63,5

58,3

9 -2.NP

32,3

29,1

67,1

60,6

67,1

60,6

63,6

58,3

10 – 1.NP
2.NP

34,1
35,3

31,5
32,7

43,4
44,5

37,8
38,9

45,5
46,7

37,7
37,8

43,5
44,8

35,6
36,8

Ing.Michaela Vrdlovcová
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3.NP
4.NP
5.NP
11-1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP

HLUKOVÁ STUDIE

Záměr

Doprava 2006

Model 1

Doprava 2006+ záměr

Model 2

Doprava 2015+ záměr

Model 3

Model 4

den

noc

Den

noc

den

noc

den

noc

36,3
40,5
40,5
24,9
26,2
28,1
32,7
32,9

34,0
35,8
35,8
20,6
20,7
20,
23,9
25,1

46,3
46,8
50,0
67,1
69,2
69,9
70,3
70,4

40,6
41,3
43,9
60,0
62,4
63,1
63,5
63,5

48,8
49,6
51,6
67,1
69,2
69,9
70,3
70,4

38,9
40,6
41,3
60,0
62,4
63,1
63,5
63,5

47,0
48,1
49,7
62,1
64,7
65,5
65,9
66,0

38,5
39,6
42,0
56,2
59,0
59,7
60,2
60,3

V Tab.14 jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v době denní a noční pro
hluk ze zdrojů umístěných na střeše a fasádách objektů v areálu komerčního centra, výjezd
z parkovacích stání umístěných v podzemních garážích a povrchových parkovišť v areálu centra. Dále je
vyhodnocen vliv provozu na ulici Bělohorské.
Hodnocení situace 2015 není zcela adekvátní, protože při zpracování této studie nebyly k dispozici údaje
o Břevnovské radiále, která má být v tomto období již v provozu. Výpočtem je vyhodnocen vliv snížení
dopravy na ulici Bělohorské převedením na Břevnovskou radiálu.
CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR STÁVAJÍCÍCH STAVEB
Dominantním zdrojem v této lokalitě je doprava na ulici Bělohorské. Vypočtené ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb na fasádách orientovaných k ulici Bělohorské
se pohybuje v době denní mezi 65 až 70 dB, v noci pak mezi 60 až 63,5 dB. Ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru čp. 2068 v noci překračují hygienický limit pro starou
hlukovou zátěž 60 dB. U zástavby rodinných řadových domků v ulici Slezanů se vypočtené ekvivalentní
hladiny akustického tlaku pohybují na hranici hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž.
Provoz Komerčního centra Vypich výrazně neovlivní stávající akustickou situaci u nejbližších
chráněných objektů. Hygienický limit je prokazatelně splněn v době denní i noční. V době noční se
nepředpokládá zásobování a provoz na parkovištích.
Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech u zástavby v okolí komerčního
centra (doprava + centrum) se výrazně nezmění. K mírnému zvýšení ekvivalentních hladin akustického
tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby dojde u čp. 2082/1 a to okolo 1 dB. U ostatních
výpočtových bodů se vliv komerčního centra na celkovou akustickou situaci neprojeví nebo pouze
v desetinách dB. Prokazatelně překročen je hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž v době
noční u čp. 2068 (panelový dům 5. NP).
K výraznému zlepšení akustické situace v této lokalitě dojde po vybudování Břevnovské radiály a tím
snížení intenzity dopravy na ulici Bělohorské. Pokles intenzity dopravy se předpokládá velmi výrazný
z 32000 voz/24 hod v roce 2006 na 7000 v roce 2015 (počet průjezdů tramvají je uvažován stejný jako
v roce 2006). Snížení dopravy vyvolá snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku až okolo 6 dB u
objektů v ulici Bělohorské. Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb se pohybují mezi 60 až 66 dB v době denní (fasády orientované do ulice Bělohorské) a
v noci mezi 56 až 60 dB. Hygienické limity s korekcí na starou hlukovou zátěž v době noční nebudou
překročeny , ale výsledné hodnoty s nejistotou výpočtu jsou na hranice nebo mírně překračují tento limit.
V době denní bude hygienický limit s korekcí pro starou hlukovou zátěž prokazatelně dodrženy.

Ing.Michaela Vrdlovcová
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HLUK ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI

Přestože posuzovaná lokalita je výrazně zasažena hlukem z dopravy, bude hluk ze stavební činnosti
působit velmi rušivě na obyvatele nejbližších domů. Nejhlučnější fází výstavby budou zemní práce a
vrtání pilot při zakládání objektů. Hluk ze stavební činnosti byl vyhodnocen v původní dokumentaci EIA..
Denní pracovní doba bude od 7 do 21 hod., při čemž práce po 18,00 hodině budou probíhat pouze uvnitř
objektů. Hygienický limit pro povolené stavby v chráněném venkovním prostoru je 65 dB po celých 14
hod, tj. od 7.00 do 21.00. Při uvažování prací před 7.00 hodinou ranní a po 21. hodině večerní se
hygienický limit snižuje. Výstavba nových objektů ve městech je problémem generelním, protože ve
většině případů se stávající objekty nacházejí v blízkosti stavby a občané zde žijící vnímají stavební hluk
negativně. Stavební hluk má totiž svá specifika a je velmi odlišný od zdrojů hluku, které v tom kterém
místě vyskytují za běžného provozu.
Ve stanovisku k původní dokumentaci je jednou z podmínek vypracování hlukového posouzení pro
období výstavby ve fázi zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení. Na základě výsledků tohoto
posouzení zpracovat před započetím výstavby Režim pro používání jednotlivých strojů a zařízení v
průběhu výstavby. Jeho dodržováním bude zajištěno nepřekračování hygienických norem v období
výstavby. Doporučuje se do tohoto elaborátu začlenit také požadavky na používání automobilů (nutnost
jejich očištění před výjezdem na veřejnou komunikaci atd.). Součástí elaborátu budou i dopravní trasy
staveništní techniky. Dle dostupných informací se bude toto posouzení teprve zpracovávat.
Vzhledem k tomu, že zpracovatel neměl k dispozici podrobné POV atd., byl proveden pouze orientační
výpočet pro nejhlučnější fázi výstavby – zemní práce a vrtání pilot. Na základě tohoto výpočtu je třeba,
aby na západní straně stavebního pozemku byla zřízena dočasná protihluková stěna výšky 4 m, která
bude od ulice Bělohorské až do ulice Bolívarovy až k rodinným domům čp. 2082/1 a 2083/3. Tato stěna
alespoň částečně bude chránit prostor v okolí obytných domů v blízkosti staveniště.
Dá se předpokládat, že při zemních pracích a vrtání pilotů bude docházet k překračování hygienického
limitu pro hluk ze stavební činnosti 65 dB zejména u domu čp. 2068 (panelový dům) a občasně dle
polohy stavebních strojů i u rodinných domů čp. 2082/1 a 2083/3.
Trasy mimostaveništní dopravy jsou stanoveny následovně:
Bělohorská-Kukulova-Bucharovova- Rozvadovská spojka – SO – D5
Jedná se o hlavní komunikace města s výraznými dopravními intenzitami včetně vyššího podílu nákladní
dopravy v době denní. Dle získaných informací se předpokládá max. počet 6 nákladní aut za hodinu,
tzn. 12 voz/hodinu na výše uvedených komunikacích. Hodinová intenzita nákladních vozidel v ulici
Bělohorské je 132 voz/ho a v ulici Kukulově 90 voz/hod. V ulici Bucharova je počet nákladních vozidel za
hodinu obdobný jako v ulici Kukulově a na Rozvadovské spojce je podíl nákladní dopravy ještě vyšší.
Navýšení počtu nákladních vozidel o 12 za hodinu se na těchto komunikacích výrazněji neprojeví.
Problém může nastat při kumulaci stavebních akcí, které se v území připravují. Jediná se výstavbu
prodloužení trasy A metra a výstavbu Břevnovské radiály. Tyto skutečnosti je třeba zohlednit při
zpracování podrobného hlukového posouzení.
Tab.14 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
staveniště
Bod
výpočtu

Výška
bodu

Objekt

Zemní práce

Hygienický limit
7,00-21,00

1

2.NP

Čp. 2082/1

63,2

65 dB

2

2.NP

Čp. 2082/1

61,4

65 dB
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Bod
výpočtu
3
4

Výška
bodu
2.NP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP

HLUKOVÁ STUDIE
Objekt

Zemní práce

Hygienický limit
7,00-21,00

Čp. 2083/3

53,8

65 dB

Čp. 2068

66,4
66,8
67,1
67,6
67,8

65,0 dB

OPATŘENÍ A DALŠÍ POSTUP
Pro dodržení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb musí být dodržena následující
protihluková opatření:

9.

•

areál staveniště na západní straně pozemku musí být oplocen plným plotem (protihlukovou
stěnou) výšky 4,0 m,

•

pracovní doba na stavbě bude stanovena pro období hlučných prácí a především ve fázi
provádění zemních prací od 8.00 do 17.00 hodin. Pro ostatní fáze výstavby lze pracovní dobu
prodloužit, doporučuje se však doba mezi 8.00 až 18.00 hodinou, při dokončovacích pracích
v objektu je možné provádět práce mezi 7.00-21.00 hodinou bez omezení. Práce před 7.00
hodinou ranní a po 21.00 hodině ranní je třeba zhodnotit výpočtem i při dokončovacích pracích.
Práce o víkendech se nedoporučuje,

•

v případě, že kompresor bude vykazovat větší hlučnost než 65 dB ve vzdálenosti 10 metrů, bude
nutné zřídit kompresorovnu,

•

hluková situace musí být monitorována měřením ekvivalentních hladin akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru dle pokynů Hygienické stanice hlavního města Praha,

•

pro období zemních prací bude muset dodavatel stavby pravděpodobně požádat o výjimku dle §
31 zák. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů z důvodů nedodržení hygienického limitu,

•

velmi hlučné práce na staveništi se doporučuje oznámit obyvatelům okolních domů předem a
neprovádět tyto práce o víkendech,

•

kromě těchto opatření jsou závazné podmínky dané stanoviskem k dokumentaci EIA.

ZÁVĚR

Z výsledků předkládaných výpočtů je patrné, že provoz navrhovaného záměru výrazně neovlivní
stávající akustickou situaci zájmovém území a vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk
emitovaný celým areálem komerčního centra v době denní i noční nepřekročí hygienické limity 50 dB pro
dobu denní a 40 dB pro noc.
Dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalitě je doprava na ulici Bělohorské. Ekvivalentní hladiny
akustického tlaku u obytných objektů v blízkosti této komunikace překračují zejména v noci hygienický
limit s korekcí pro starou hlukovou zátěž.
Pro období výstavby platí podmínka ze stanoviska k dokumentaci EIA a to provést podrobné zhodnocení
hluku ze stavební činnosti a navrhnout opatření ke zmírnění negativních dopadů stavební činnosti (plné
oplocení, atp.). Nejhlučnější práce (zemní práce, zakládání) je třeba provádět pouze v době mezi 8.00 a
17.00 hodinou denní a mimo víkendy a dny volna.
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HLUKOVÁ STUDIE

Ke kolaudaci je třeba doložit měření hluku v chráněném venkovním prostoru nových domů a
v chráněných vnitřních prostorech nových objektů s vyhodnocením hluku ze zdrojů umístěných
v objektech a dále v chráněném venkovním prostoru stávajících objektů dle požadavků Hygienické
stanice hl. m. Prahy.
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PŘÍLOHY
PRŮBĚH IZOFON PRO JEDNOTLIVÉ
VÝPOČTOVÉ MODELY
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PŘÍLOHA 1

Model 1 – Záměr – doba denní

PŘÍLOHA 2

Model 1 – Záměr – doba noční
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PŘÍLOHA 3

Model 2 – Doprava –rok 2006 – doba denní

PŘÍLOHA 4

Model 2 – Doprava –rok 2006 – doba noční
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PŘÍLOHA 5

Model 3 – Doprava + záměr – rok 2006 – doba denní

PŘÍLOHA 6

Model 3 – Doprava + záměr – rok 2006 – doba noční
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PŘÍLOHA 7

Model 4 – Doprava + záměr – rok 2015 – doba denní

PŘÍLOHA 8

Model 4 – Doprava + záměr – rok 2015 – doba noční
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V Praze 6 Vypichu byla plánována výstavba obchodního centra. Záměr byl
posuzován procesem EIA v roce 2003, který byl ukončen souhlasným stanoviskem. V rámci
dalších projekčních prací byl záměr pozměněn a na tyto změny reaguje nově vypracovaná
rozptylová studie. Původní rozptylová studie byla zpracována v r. 2002. Nyní předkládaná
studie reflektuje nové předpisy a metodiky výpočtu (hodnocení oxidem dusičitým, úpravy
metodiky SYMOS, nové imisní limity) a proto je zpracována zcela nezávisle na studii
původní. Protože reflektuje změny záměru – ve svém textu změny popisuje.
Předložená studie hodnotí předpokládané znečištění ovzduší dané lokality
provozem navržené KC.
Studie hodnotí znečištění ovzduší vlivem vytápění, vyvolané
dopravy po okolních komunikacích a pojezdem na parkovišti. Přihlíží přitom k celkovému
znečištění dané lokality, zejména blízkými zdroji, tj. je obecnou okolní dopravou a přenosem
z okolí. Je zpracována pro hodnocení dle platných imisních limitů uvedených v prováděcích
předpisech k zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a upravenými postupy pro hodnocení
hodinových krátkodobých koncentrací NO2 a celoročních průměrných koncentrací.

2. Údaje o výstupech
Stručný přehled změn:
Řešená plocha areálu se zvětšila o plochy na kterých budou realizovány aktivity požadované
Prahou 6 (vesměs v původní EIA začleněné do kompenzačních opatření). Toto rozšíření bylo
v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku a bylo zapracováno již do projektu pro územní
rozhodnutí. Plocha stavby se tak zvětšila z 64 110 m2 v původní EIA na 71 169 m2 uvedených
v projektech a v nyní posuzovaném záměru. Jedná se hlavně o plochy na východní straně u ulice
Kukulova a její křižovatky s ul. Bělohorskou a výsadba zeleně severně od Bělohorské.
Tvarově zůstávají oba objekty areálu stejné jako v původně posuzované dokumentaci. Snížení
zastavěné plochy objektů o 1,73 % je způsobeno upřesněním vstupů, schodišť, apod (viz . Popis
změn v jednotlivých částech areálu). Obrysy konstrukcí obou objektů jsou stejné s původní
dokumentací.
Nejvýznamnější změnou ovlivňující dopady na životní prostředí je požadavek investora na výstavbu
254 rezervních parkovišť – viz následující tabulka. Dalším největším rozdílem je zvýšení ploch pro
administrativu za současného zrušení prostor fitness, řemeslné výroby a opraven a prostor pro sklady,
výrobu a výstavy. Rozsah prodejních ploch a restaurací zůstal v podstatě stejný. Celkově se rozsah
užitných ploch snížil o cca 5 %.

Tab. 1. – Porovnání návrh parkovacích míst
Původní návrh - EIA
Nový návrh-potřeba dle vyhl.č.26/1999Sb.
Nově navrhovaný počet parkovišť
Rezerva
Celkový nárůst

počet parkovišť
432
421
675
254
26,37%
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Tab. 2. – Porovnání druhů užitných ploch v areálu
Druh využití plochy
1. Obchod – jednotlivé prodejny
2. Stravování – restaurace
3. Sport bez diváků – rekreace, fines
4. Obchod – nákup do aut
5. Administrativa s malou návštěvností
6. Služby – opravny, řemeslnické služby
7. Výroba, sklady a výstavy (výstaviště)
Celkem

EIA 2003 (m2
užitné plochy)
499
338
385
5 786
1 922
385
698
10 013

Nový návrh (m2
užitné plochy)
0
315
0
5 821
3 372
0
0
9 508

rozdíl
-100,00%
-6,80%
-100,00%
0,60%
75,44%
-100,00%
-100,00%
-5,04%

Tab. 3.– Porovnání potřeb zásobování teplem

Výkon / kotel

EIA
Objekt „A“
0,70 MW

Objekt „B“
0,50 MW
(2 kotle)

Nový návrh
Objekt „A“
0,54 MV
Viessmann

Objekt „B“
0,813 MW
Viessmann

Vitocrossal

300–370 kW
Vitocrossal 300 – Viessmann
285 kW
Vitoplex 100 – 405 kW
Viessmann
Vitoplex 100 – 125
kW

Předpokládan
á spotřeba

142 000 m3/rok

118 000 m3/rok

78 004 m3/rok

153 949 m3/rok

Dieselagregát

275 kVA
(spotř. 60 l/hod.)

275 kVA
(spotř. 60 l/hod.)

Caterpillar
CAT 3456
500kVA/400kW
(112,9 l/hod)

Olympian
GEH 250
250kVA/200kW
(53,3 l/hod)

Následující výpočty jsou pro záměr po úpravě.
a) bodové zdroje
Vytápění
Objekt A
Zdrojem tepla pro objekt A budou dva kotle Viessmann, 1 Vitocrossal 300 a druhý
Vitoplex 100 o celkovém max. výkonu 425 kW. Max. hodinová spotřeba zemního plynu bude
50,1 m3/h a celková roční 78004 m3/r.
Objekt B
Zdrojem tepla pro objekt B budou dva kotle Viessmann, 1 Vitocrossal 300 a druhý
Vitoplex 100 o celkovém max. výkonu 775 kW. Max. hodinová spotřeba zemního plynu bude
91,4 m3/h a celková roční 153949 m3/r.
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Emise z vytápění objektů jsou uvedeny v následující tabulce:
Tab. 4. Přehled emisí z vytápění

zdroj

spotřeba z.p.
3

3

m /hod m /rok

výkon

emise NOx*)

emise CO*)

kW

g/s

g/s

kg/r

kg/r

budova A

50,1

78004

425

0,0102

57,2

0,0020

11,4

budova B

90,4 153949

775

0,0186

112,8

0,00037

22,6

3

3

*) pro koncentrace NOx ve spalinách 80 mg/m a CO 20 mg/m – hodnoty u uvažovaných zařízení
dosahované s velkou rezervou.

Parkoviště
Parkoviště je umístěno jižní straně prodejny. Příjezd je od ulice Bělohorské nově
zřízenou komunikací. Zásobování je vlastním vjezdem také z Bělohorské, vjezdem
umístěným západně od vjezdu OA.
Parkoviště bude mít celkem 675 parkovacích stání z toho 375 pod objektem B.
Dopravně inženýrské údaje o intenzitách dopravy na ul. Bělohorské byly stanoveny UDI Praha pro
rok 2006, návrhové období dle ÚPn a rok 2015. Výpis intenzit je uveden v následující tabulce.

Dopravní intenzity v ul. Bělohorské dle UDI bez areálu
Komunikace (úsek)
Bělohorská
(Kukulova– Za oborou)

r.2006

výhled (r.2015)

32,0/2,3/0,9

7,7/0,3/0,1

Uvedené hodnoty představují v tisících obousměrný počet všech vozidel / pomalých vozidel / těžkých
nákladních vozidel za průměrný pracovní den 0 – 24 h

Po projednání navrženého počtu parkovacích míst na Odbor dopravy a živ. prostředí ÚMČ Praha 6
s p. Sachlem byly pro potřeby tohoto posouzení stanoveny následné hodnoty intenzit vyvolané
dopravy, které vycházejí jednak z potřeby posouzení vlivu areálu na životní prostředí a jednak
z potřeby porovnání změny vlivů oproti původně posuzovanému areálu v procesu EIA.

Tab. 5 –Intenzity osobní vyvolané dopravy provozem areálu
Funkce
1. Obchod – jednotlivé prodejny
2. Stravování – restaurace
3. Sport bez diváků – rekreace, fines
4. Obchod – nákup do aut
5. Administrativa s malou návštěvností
6. Služby – opravny, řemeslnické služby
7. Výroba, sklady a výstavy (výstaviště)

Navržený počet
stání
0
32
0
546
97
0
0
675

5

Denní obrat na
parkovišti*)
5x
5x
5x
3,5x
2,5x
5x
3x

Počet vozidel / den
0
160
0
1911
243
0
0
Celkem 2314 OA
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*) Obrátkovost byla změněna jen u položky č.4 Obchod, kde je zohledněno menší průměrné využití rezervních
parkovišť.
V procesu EIA se v původní Dokumentaci počítalo s velikostí osobní vyvolané dopravy 2 293 OA,
dochází tedy k navýšení intenzit dopravy osobních aut o 0,92 %.

Tab.6. –Intenzity vyvolané nákladní dopravy
Stupeň PD
Územní řízení
Nový posuzovaný návrh

Kamionová doprava
6
4

LNA
13
10

Dodávkové automobily
10
10

Tab. 7. –Rozpad dopravy vjezdu a výjezdu na ulici Bělohorskou
Osobní doprava - příjezd
Osobní doprava - odjezd
Nákladní doprava (zásobování) - příjezd
Nákladní doprava (zásobování) - odjezd

směr Břevnov (%)
67 %
67 %
35 %
35 %

směr Karlovarská (%)
33 %
33 %
65 %
65 %

Doprava při výstavbě areálu
Tab. 8. –Četnost vozidel mimostaveništní dopravní obsluhy stavby
Pracovní
činnost
Výkopy
Zásypy
Přesun
hmot.

Celkový
Užitné
Počet
Pracovní
Vozidel
Vozidel
Vozidel
přesun
zatížení NA prac.směn
doba
celkem
za směnu
za hodinu
92 500 t
22 t/NA
60 sm.
12 hod.
4 205
71
5,9
7 600 t
22 t/NA
5 sm.
12 hod.
346
70
5,8
39 202 t
22 t/NA
450 sm.
12 hod.
1 782
4
0,3

V původní EIA se předpokládalo 60 TN denně, t.j. celkem 120 jízd. Při desetihodinové směně pak 12
jízd za hodinu. Při prodloužení pracovní směny z 10 na 12 hodin tak zůstává max. intenzita za hodinu
prakticky stejná.
Tab. 9. Emise z pojezdu na parkovišti a v garážích r. 2008

Objekt

počet
Emise
stání NOx [g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
PM10 [g/s]

Emise
PM10
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

parkoviště

300

0,00304

33,3

0,00050

5,4

0,00013

1,5

Garáže

375

0,00402

44,0

0,00065

7,2

0,00018

2,0

CELKEM

675

0,00706

77,3

0,00115

12,6

0,00031

3,5

Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení emise v důsledku studených startů.

b) plošné zdroje
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Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební
práce a pod., v rámci provozu KC nebudou žádné.
c) hlavní liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. Ta bude do ulice
Bělohorské v rozpadu dle tab. 7.
3. Charakteristika území
Místo s posuzovanými zdroji se nachází západně od centra města, v nadmořské
výšce cca 370 m n.m. Z hlediska rozptylu škodlivin je místo umístěno relativně dobře, neboť
je umístěno na hraně klesajícího terénu směrem jižním, od hlavního zdroje znečištění
v oblasti, t.j. dopravně Břevnovské a v budoucnu Břevnovské radiály. Provoz a její poloha
modifikuje obraz znečištění v široké oblasti (průměrné roční koncentrace NOx, CO a
benzenu s odlehlostí od ní klesají). V posuzovaném území lze očekávat dobré ventilační
poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 4,2 m/s.
Na základě výsledků měření na stanicích AIMS, interpretaci jejich výsledků na dané místo
v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě v proponovaném
vývoji dle údajů ÚDI a s přihlédnutím k hodnotám modelu ATEM lze v místě proponované
výstavby očekávat v roce 2008 tyto průměrné roční koncentrace znečišťujících látek:
Tab. 10. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek

Škodlivina

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

72

80*)

NO2

37

40

PM10

38

40

CO

690

10000**)

benzen

2,1

5

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) klouzavý osmihodinový průměr

Maximální krátkodobé koncentrace NO2 se v oblasti pohybují do 170 μg/m3.
Při hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných ročních
koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2006 a jejich interpretaci na
posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě
a výsledkům modelu ATEM pro rok 2006.
4. Znečištění ovzduší v dané oblasti po realizaci stavby
Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými
zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní
škodliviny z vytápění zemním plynem a dopravy. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid
dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx). Dále jsou uvedeny imisní příspěvky
PM10 a benzenu.
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Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí KC s největším
znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. V důsledku relativně malé emisní
vydatnosti zdroje jsou to body zejména na blízkých okolních objektech. Proto byly
referenční body zvoleny na okolních objektech jejichž označení je dáno číslem st. parcely.
Příspěvky od vyvolané dopravy jsou nejvyšší v přízemní vrstvě, od větrání garáží a kotelen
v ose vlečky. Proto byly body voleny na horních hranách budov, výsledné hodnoty jsou však
uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě dosažené. Zvolené referenční body jsou
vyznačeny na obr. v příloze P1 a uvedeny v následující tabulce:
Tab. 11. Přehled referenčních bodů

Bod č.

Název bodu č. st. parcely

x [m]

y [m]

z [m n.m.]

1

BD Bělohorská 2557/135

119

172

380,3

2

BD Bělohorská 2557/117

73

170

380,9

3

BD Bělohorská 2557/115

32

158

379,2

4

BD Bělohorská 2552/12

8

72

393,3

5

BD Bolivarova 2547/49

63

25

378,8

6

BD Bolivarova 2546/39

12

15

379,4

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
z ...výška bodu m n.m.

Počátek systému byl položen do západního rohu domu v ul. Bolivarově, č. parc.
2546/39.

Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ze dne 12. prosince
2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. V následujících tabulkách jsou uvedeny
relevantní limity z tohoto nařízení:

A Imisní limity vybraných znečišťujících látek
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Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu/maximální
povolený počet jejího překročení za
rok

Datum, do něhož
musí být limit
dosažen

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg.m-3/24

-

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg.m-3/3

-

Suspendované
částice PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

Suspendované
částice PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní 8hodinový klouzavý
průměr

10 mg.m-3

-

Olovo

1 rok

0,5 µg.m-3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1. 1. 2010

Oxid dusičitý

1 rok

40 µg.m-3

1. 1. 2010

Benzen

1 rok

5 µg.m-3/35

1. 1. 2010

B Meze tolerance oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Oxid dusičitý

1 hodina

Oxid dusičitý
Benzen

2006

2007

2008

2009

40 µg.m- 30 µg.m- 20 µg.m3

3

3

10 µg.m-

1 rok

8 µg.m-3

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

1 rok

4 µg.m-3

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3

3

C Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Hodnota imisního
limitu

Oxid siřičitý

Rok a zimní období (1. října - 31.
března)

20 µg.m-3

Oxidy dusíku

1 rok

30 µg.m-3

Výsledky
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u
kterého poměr mezi imisemi v ovzduší a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však
vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO) byly provedeny výpočty
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odvozením z koncentrací NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu
uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do
použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty koncentrací NO2 jsou
dále doplněny o imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 a benzenu. Byly vypočteny
příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. větrání garáží a vyvolané dopravy k celkovému znečištění.
V následující tabulce jsou uvedeny max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NOx a
krátkodobé (24ihodinové) příspěvky PM10 způsobené provozem PC v jednotlivých
referenčních bodech.
Tab. 12. Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé (24hodinové)
imisní příspěvky PC PM10 [μg/m3]

Bod č.

Název bodu č. st. parcely

ΔKmax1h

ΔKmax24h

NO2

PM10

PC

PC

1

BD Bělohorská 2557/135

0,38

0,15

2

BD Bělohorská 2557/117

0,39

0,14

3

BD Bělohorská 2557/115

0,38

0,13

4

BD Bělohorská 2552/12

0,85

0,08

5

BD Bolivarova 2547/49

0,36

0,08

6

BD Bolivarova 2546/39

0,46

0,08

V další tabulce jsou uvedeny
průměrné roční koncentrace NO2 v jednotlivých
referenčních bodech včetně zprovozněného PC, z toho imisní příspěvek PC a dále
maximální součtové krátkodobé koncentrace NO2 v referenčních bodech po zprovoznění
PC.
Tab. 13. Průměrné roční koncentrace Kr NO2 a PM10 pro stav s PC, příspěvek PC k průměrné
roční koncentraci NO2 a PM10 a benzenu [μg/m3] rok 2008

Bod č.

Název bodu č. st. parcely

Kr NO2

Δ Kr NO2

Kr PM10

s PV

PC

s PC

Δ Kr
PM10
PC

Δ Kr
benzen
PC

1

BD Bělohorská 2557/135

37,2

0,031

38,1

0,019

0,004

2

BD Bělohorská 2557/117

37,2

0,030

38,1

0,018

0,004

3

BD Bělohorská 2557/115

37,2

0,027

38,1

0,017

0,004

4

BD Bělohorská 2552/12

37,1

0,045

38,0

0,014

0,003

5

BD Bolivarova 2547/49

37,1

0,020

38,0

0,012

0,003

6

BD Bolivarova 2546/39

37,0

0,025

37,9

0,016

0,004
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V další tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty pro stav s Břevnovskou radiálou v r. 2015.
Tab. 14. Průměrné roční koncentrace Kr NO2 a PM10 pro stav s PC, příspěvek PC k průměrné
roční koncentraci NO2 a PM10 a benzenu [μg/m3] rok 2015

Bod č.

Název bodu č. st. parcely

Kr NO2

Δ Kr NO2

Kr PM10

s PV

PC

s PC

Δ Kr
PM10
PC

Δ Kr
benzen
PC

1

BD Bělohorská 2557/135

36,5

0,022

37,1

0,019

0,003

2

BD Bělohorská 2557/117

36,5

0,024

37,1

0,018

0,003

3

BD Bělohorská 2557/115

36,5

0,023

37,1

0,017

0,003

4

BD Bělohorská 2552/12

37,0

0,039

38,0

0,014

0,002

5

BD Bolivarova 2547/49

37,2

0,016

38,5

0,012

0,002

6

BD Bolivarova 2546/39

37,2

0,019

38,4

0,016

0,003

Znečištění ovzduší při výstavbě
Vyvolaná doprava při stavbě je uvedena v následující tabulce:

Tab. 15 –Četnost vozidel mimostaveništní dopravní obsluhy stavby
Pracovní
činnost
Výkopy
Zásypy
Přesun
hmot.

Celkový
Užitné
Počet
Pracovní
Vozidel
Vozidel
Vozidel
přesun
zatížení NA prac.směn
doba
celkem
za směnu
za hodinu
92 500 t
22 t/NA
60 sm.
12 hod.
4 205
71
5,9
7 600 t
22 t/NA
5 sm.
12 hod.
346
70
5,8
39 202 t
22 t/NA
450 sm.
12 hod.
1 782
4
0,3

V původní EIA se předpokládalo 60 TN denně, t.j. celkem 120 jízd. Při desetihodinové směně pak 12
jízd za hodinu. Při prodloužení pracovní směny z 10 na 12 hodin tak zůstává max. intenzita za hodinu
prakticky stejná.

POV není v době zpracování rozptylové studie podrobně zpracován. Proto se pro výpočet
předpokládaného imisního přitížení výstavbou vycházelo z intenzity prací a doby jejich trvání
na základě již realizovaných staveb obdobného rozsahu.
Volné plochy v prostoru staveniště budou využity jako manipulační a skladovací plochy pro
předzásobení materiálem. Na staveništích budou umístěny dočasné objekty, ve kterých
budou šatny pracovníků stavby a kanceláře vedení stavby a dodavatelů stavby. Vjezdy na
stavbu budou ze severu (od ulice Břevnovské).
Vytěžená zemina z výkopu stavebních jam a výkopu pro základové konstrukce bude
ukládána na mezideponii a pouze přebytky budou odváženy na řízenou skládku. Odvoz
výkopové zeminy, bude těžkými nákladními automobily. K odvozu budou použity výše
popsané staveništní výjezdy. Vzhledem k proponované délce výstavby výkony a přesuny
hmot budou trvat 450 dnů. t.j. cca 15 měsíců. Ve špičce výkopových prací se uvažuje 70
jízd TN /den a 6 jízdy/hod.
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Na staveništi - u výjezdů ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha
pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku
(kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude
odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace.
a) Z hlediska znečištění ovzduší lze stavbu rozdělit na tyto etapy:
•
•
•
•

Zemní práce
Zakládání stavby
Hrubá stavba
Další stavební činnost

Emise znečišťujících látek v rámci výstavby budou vznikat jak primárně, tj. z vlastních
mechanizmů a jejich činnosti a provozu automobilů na příjezdových trasách, tak sekundárně,
tj. vznosem znečišťujících látek již usazených z dotčených ploch, včetně komunikací. Pro
výpočet znečištění ovzduší při výstavbě se vycházelo z těchto předpokladů:

b) Předpokládá se (pro výpočet znečištění ovzduší – vychází se z obdobných staveb –
skutečné nasazení bude záviset na dodavateli) že na stavbě budou průběžně
použita tato zařízení:

Tab. 16. Použitá zařízení na stavbě (předpoklad pro výpočet znečištění ovzduší)

Název stroje
Nákladní automobil těžký (např.Tatra 815)
Lehký nákladní automobil (Avia)
Bagr (Caterpillar 320 L)
čerpadlo betonové směsi
bourací a vrtací kladivo
vrtačky
svářečky

c)

Zemní práce - výkopy (těžba zeminy) budou probíhat po celé ploše staveniště,
takže vzdálenost nejbližších chráněných prostorů od aktuálního provádění
stavebních prací se bude v průběhu prací měnit.

Přitížení na okraji komunikacích zatížených staveništní dopravou se tak bude pohybovat
v max. krátkodobých hodnotách do 1,0 µg/m3 NO2, příspěvek k průměrné roční koncentraci
bude menší než 0,010 µg/m3 NO2. V ostatních referenčních bodech budou příspěvky ještě
menší.
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Kritickou znečišťující látkou pro pozadí v Praze se však v současné době stávají
suspendované částice PM10. Ty sice nebudou prakticky navyšovány provozem PC po jeho
dokončení (primární imise tuhých znečišťujících látek TZL z dopravy jsou velmi malé a
sekundární z nových udržovaných bezprašných vozovek také). V období výstavby je však
emise TZL charakterizovaných frakcí PM10 významná. Emisní faktory umožňují však vypočíst
imisní příspěvky však pouze z primárních zdrojů. Ty se (dle emisních faktorů MEFA) budou
pohybovat z této stavby v max. krátkodobých hodnotách do 0,12 µg/m3 , příspěvek
k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,06 µg/m3. U TZL však významnou roli hraje
sekundární znečištění.
Sekundární znečištění ovzduší
Sekundární znečištění ovzduší vzniká vznosem znečišťujících látek již usazených
z dotčených ploch, včetně komunikací. Jedná se hlavně o pevné částice – prach. Plynné
sorbované složky se uvolňují do ovzduší (při poklesu koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné
míře. Množství emitovaného prachu závisí na množství uvolňovatelné (nikoli pevně vázané
složky) na ploše, na velikostním složení usazeného prachu, na jeho soudržnosti a vlhkosti a
na rychlosti větru. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % velikost emisí
z usazeného prachu na skládkách se blíží téměř nule. Imisní koncentrace pak dále závisí na
odlehlosti posuzovaného místa od zdroje, rychlosti větru a rozptylových podmínkách.
Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se tak dosahuje při vysokých rychlostech větru,
tj. nad 15 m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu 0,17 % doby trvání
v roce a to pouze při západním směru větru.
Stanovení předpokládané imisní zátěže ze sekundárního prachu výpočtem má v sobě řadu
úskalí a jeho vypovídací hodnota je vyšší pouze u speciálních případů (plošné skládky
sypkých materiálů, vyschlá kalová pole, skládky popílku apod.). U stavební činnosti je rozsah
vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení má znehodnocující chyby. Pro stanovení
emisní vydatnosti stavby tak lze s jistými omezeními využít výsledky měření v okolí
prováděných staveb v rámci výstavby stanic metra (která byla prováděna ve větším počtu).
Ta samozřejmě hodnotí sekundární i primární znečištění jako celek (zde primární zejména
z rozpojování a přemisťování sypkých hmot) a proto výpočet na jejich základě provedený
hodnotí primární a sekundární znečištění jako celek. V další tabulce jsou uvedeny
vypočtené hodnoty imisního přitížení prachem PM10, ve vybraných referenčních bodech.
Tab. 17. Imisní příspěvek výstavby nadstavby k 24 hodinové koncentraci a průměrné roční
koncentraci PM10 [μg/m3]

Bod č.

Název bodu č. poz.

ΔKmax24h

Δ Kr

PM10

PM10

1

BD Bělohorská 2557/135

1,42

0,24

2

BD Bělohorská 2557/117

1,38

0,22

3

BD Bělohorská 2557/115

1,29

0,21

4

BD Bělohorská 2552/12

1,45

0,25

5

BD Bolivarova 2547/49

1,85

0,32

6

BD Bolivarova 2546/39

1,65

0,29

Přes malou vypovídací hodnotu vypočtených hodnot v tab. 17, je třeba konstatovat, že
stavební práce prováděné v období velkého sucha jsou významným zdrojem prašnosti.
Proto je třeba vznik prašnosti snižovat na nejmenší možnou míru. K omezení vzniku
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prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní činnosti rozpojování a přemisťování tuhých
hmot) je proto třeba zajistit:
•
•
•
•
•

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem, t.zn. je
zkrápět, předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká
období
zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy (místa očisty jsou
navržena)
zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze
splachem, nýbrž i sběrem
všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a
zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními
při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko ohledu na vliv na životní
prostředí

5. Metodiky výpočtu
Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet oxidu
dusičitého a hodinových koncentrací jsou v tomto programu zahrnuty postupy uvedené
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003
(rozesílán 19.4.2003).
Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 02. Tento
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy
na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových
vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek.
Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní
vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této
problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených
emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze
HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový
podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku.
Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR,
COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku
ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři
(jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku
v České republice a středoevropském regionu.
Program umožňuje výpočet pouze primárních emisí. U emisí PM10 tak udává hodnoty
velice nízké (spalováním benzínu tuhé znečišťující látky téměř nevznikají a nízké emise jsou i u
moderních dieselových motorů). Proto pro výpočet imisních příspěvků PM10 byl užit postup
vycházející z výsledků hot spot měřících stanic (znečištění na nich je ovlivněno zejména
dopravou na komunikaci u které se měří) v porovnání s výsledky měření na stanicích
ovlivněných dopravou minimálně.
K jednotnému určení emisní vydatnosti dopravního proudu je však třeba též standardizovat
složení dopravního proudu k jednotlivým časovým horizontů, lokalitám a účelům. To zatím
učiněno není. Pro studii složení dopravního proudu osobních vozidel k výpočtovému roku
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2006 bylo uvažováno 60 % vozidel splňující emisní limit EU2, 15% splňující limit EU 4 a 25
% vozidel bez katalyzátoru. Pro studii složení dopravního proudu osobních vozidel
k výpočtovému roku 2010 bylo uvažováno 45 % vozidel splňující emisní limit EU2, 45 %
splňující limit EU 4 a 10 % vozidel bez katalyzátoru. Pro rok 2015 bylo uvažováno 5 %
vozidel splňující emisní limit EU2, 95 % splňující limit EU 4 a 0 % vozidel bez katalyzátoru.
Při hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných ročních
koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2006 a jejich interpretaci na
posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě
s přihlédnutím k hodnotám modelu ATEM, aktualizace 2006. a vývoji dopravní situace
v území.
Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou odhadem hodnot skutečných.

6.

Shrnutí výsledků
•

Výstavba komerčního centra Vypich, je navrhována do území ve kterém
nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních
koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů
s výjimkou
tolerované
četnosti
překračování
24hodinového
limitu
suspendovaných části PM10.

•

Provoz KC k imisním koncentracím v okolí přispěje malým dílem. Max.
krátkodobý imisní příspěvek NO2 na okolní zástavbě bude menší než 0,43 %
imisního limitu, příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,12
% imisního limitu.

•

U suspendovaných částic PM10 jsou imisní limity překračovány již pozadím.
Avšak provoz KC (vytápění zemním plynem a doprava) způsobí imisní
příspěvky zcela minimální a na imisní situaci v okolí se prakticky neprojeví.
Naopak úprava stávajících ploch může vést ku snížení sekundární prašnosti
oproti stávajícímu stavu.

Studii zpracoval:
Ing. Miloš Pulkrábek
Na Dolinách 1, 147 00 Praha 4
Autorizace:

Osvědčení o autorizaci dle zákona 86/2002 Sb., §15, odst.1,
pís. d) ke zpracování rozptylových studií dle §17,odst. 6.
vydalo MŽP dne 21.8.2003 pod č.j. 3065/740/03
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8. Použité podklady
1. Zákon č. 86 ze dne 14.února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
2. Metodický návod pro posuzování a navrhování opatření ke snižování negativních účinků
silničního provozu na ŽP, MV ČSR, MVT ČSR, 1981
3. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší.
4. MEFA v.02. Výpočtový program měrných emisních faktorů motorových vozidel. MŽČR
11/2002
5. SYMOS 97 verze 2003. ČHMÚ 2003
6. Dodatek k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění
ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Věstník MŽP ročník XIII,
částka 4. Duben 2003

PŘÍLOHA P1 – Přehled referenčních bodů
x ... referenční body
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