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ÚVOD
Oznámení vlivů na životní prostředí záměru „Diplomat hotel Praha Nová křídla a
veřejné podzemní garáže Diplomat“ je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon), dle přílohy č. 3. Vstupní údaje
byly poskytnuty projektantem, atelierem D3A, s. r. o.
Dostavba hotelu a výstavba garáží je projektována na území Prahy 6,
v katastrálním území Dejvice u Evropské ulice, v blízkosti Vítězného náměstí.
Posuzovaný záměr je navržen v jednom prostorovém uspořádání a jedné
variantě funkčního využití. Předpokládá se výstavba dvou nových hotelových křídel
severně a jižně od stávající budovy a realizace veřejným podzemních garáží pro
potřeby hotelu i rezidentů okolních domů. Součástí výstavby bude i rozšíření
podzemních parkovacích prostor hotelu Diplomat.
Oznámení vychází z podkladů připravovaných pro územní rozhodnutí. Z této
skutečnosti vyplývají některé neznalosti a neurčitosti, které budou předmětem dalšího
stupně zpracování projektové dokumentace.
V rámci oznámení bylo provedeno vyhodnocení vlivu investičního záměru na
jeho okolí, přičemž největší pozornost byla věnována zejména těm složkám životního
prostředí, u nichž lze předpokládat významnější ovlivnění výstavbou nebo provozem
objektů (ovzduší, hluk, zeleň). Samostatnými přílohami předkládaného oznámení je
modelové hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší a hodnocení vlivu na akustickou
situaci, hodnocení zdravotních rizik a dendrologický průzkum. Ve studii jsou zahrnuty
závěry studií předaných zadavatelem (dendrologický a inženýrsko-geologický
průzkum, projektová dokumentace a další podklady).
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Recoop Tour, a. s.
Evropská 15
160 41 Praha 6
IČ: 00253154

Oprávněný zástupce oznamovatele
Dipl. Ing. Vladimír Gjuras
Evropská 15
160 41 Praha 6
tel. 603 527 387
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I.
B.I.1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název: Diplomat hotel Praha – Nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat
Zařazení: Záměr spadá do kategorie II – 10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové
komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních předpisů
Realizace garáží naplňuje bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

B.I.2.

Rozsah záměru

Posuzovaný projekt představuje přístavbu dvou nových křídel stávajícího hotelu
Diplomat. Severní křídlo u ulice Evropská (uliční) bude mít rozměry cca 90 × 13 m,
jižní křído (zahradní) bude mít půdorysné rozměry cca 75 × 12 m. Křídla budou mít
výšku cca 27,5 m. V těchto křídlech bude vybudováno 170 lůžek ve 170 pokojích
uličního křídla a 102 lůžek v 51 apartmánech zahradního křídla. V přízemí uličního
křídla bude vybudována kavárna pro 120 hostů, obchod o užitné ploše 767 m2 a
konferenční sál s kapacitou 225 účastníků. S rekonstrukcí dojde k rozšíření možnosti
parkování pod hotelem bude po rekonstrukci garáž o 2 podlažích s kapacitou 134
parkovacích stání.
Jižně od zahradního křídla budou vybudovány podzemní garáže, které budou
sloužit pro parkování autobusů, návštěvníků hotelu a parkování obyvatel okolních
domů. Tyto garáže budou mít 4 podzemní podlaží a kapacitu 305 parkovacích míst pro
osobní vozidla a 8 míst pro autobusy.
Celková plocha dotčeného území činí 15 331 m2. Zastavěná plocha uličního
křídla bude činit 1 364 m2, u zahradního křídla to bude 924 m2. Celková hrubá
podlažní plocha nadzemní části bude u uličního křídla činit 8 721 m2 u zahradního
křídla 5 912 m2. Tab. B.1. udává předpokládané výměry podle funkčního využití
objektu.
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Tab. B.1. Předpokládané výměry podle funkčního využití objektu
Využití

plocha (m2)

Podlaží

Uliční křídlo
Hotelové pokoje
Chodby
Konference
Foyer konference
Obchod a zázemí
Pasáž
Technologie
Parking
Zahradní křídlo
Hotelové apartmány
Chodby
Technologie
Parking – rampy

3.–8. NP
2. PP–8.NP
1. NP
1. NP
1. PP–1. NP
1. NP
2. PP–8. NP
2. PP

4 247
1 508
450
234
1 275
254
491
772

2.–8. NP
2. PP–8. NP
2. PP–3. NP
2.–1. PP

4 248
1 310
558
935

Nové uliční křídlo
Patro
Hotelové pokoje

počet
m2

Konferenční sály
Foyer konference
Kavárna
Zázemí kavárny
Obchod
Zázemí obchodu
Pasáž + nová lobby
Chodby + schodiště
Technika + zázemí
Sklady
Garáže
Celkem

počet
m2

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

–
–
–
–
–
–
–
–
–
85
214
132
[29]
772

–
–
–
–
195
97
466
83
–
32
–
–
–
–

–
–
–
–
121
12
301
–
254
32
–
–
–
–

–
–
402
234
–
–
–
–
–
39
36
–
–
–

[28]
700
8
–
–
–
–
–
–
223
36
–
–
–

[29]
724
8
–
–
–
–
–
–
218
16
–
–
–

[29]
724
8
–
–
–
–
–
–
218
16
–
–
–

[29]
724
8
–
–
–
–
–
–
218
16
–
–
–

[29]
724
8
–
–
–
–
–
–
218
16
–
–
–

[26]
651
8
–
–
–
–
–
–
225
9
–
–
–

[170]
4 247
450
234
316
109
767
83
254
1 508
359
132
[29]
772

1 203

873

720

711

967

966

966

966

966

893

9 231
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Nové zahradní křídlo
Patro
Hotelové apartmány

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

–
–
–
116
222
140
574

–
–
–
89
60
136
361

–
–
98
–
–
–
–

[8]
631
–
144
–
–
–

[8]
631
–
144
–
–
–

[8]
631
–
144
–
–
–

[8]
631
–
144
–
–
–

[8]
631
–
144
–
–
–

[8]
631
–
144
–
–
–

[3]
462
–
143
–
–
–

[51]
4 248
98
1 212
282
276
935

1 052

646

98

775

775

775

775

775

775

605

7 051

počet
m2

Lobby
Chodby + schodiště
Technika + zázemí
Sklady
Parkovací rampa
Celkem

Celkem

Garáže pod parkem
Patro
počet stání os. automobily
počet stání autobusy
m2
Chodby + schodiště
Technika
Celkem
Parking

B.I.3.

-4
[104]
–
3 087
26
26
3 139

-3
[104]
–
3 221
26
–
3 247

-2
[51]
[8]
2 920
12
–
2 932

-1
[46]
–
1 540
12
–
1 552

Celkem
[305]
[8]
10 768
76
26
10 870

Umístění záměru

Hlavní město Praha, Městská část Praha 6, katastrální území Dejvice
Prostor záměru je ohraničen na jižní straně ulicí Generála Píky, na severu ulicí
Evropskou, na západě sousedí s administrativním objektem E-Gate a na východě
navazuje na parkovou plochu.
B.I.4.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru
Záměrem je výstavba dvou Nových křídel hotelu Diplomat – přístavby ke
stávajícímu hotelu Diplomat na pozemku hotelu. Uliční křídlo (u ulice Evropská) bude
obsahovat hotelové pokoje, konferenční místnosti, obchodní plochy, kavárnu a
podzemní garáže. V Zahradním křídle (jižně od stávajícího objektu hotelu) budou
hotelové apartmány. Projekt dále počítá s vybudováním Piazzy – veřejně přístupného
náměstí mezi hotelem Diplomat a kancelářskou budovou E-gate, na jejímž místě se
nyní nachází rampa pro vjezd do garáží hotelu Diplomat a parkovací plochy pro osobní
automobily a autobusy hotelových hostů. Stávající rampa bude nahrazena novou
rampou, nacházející se v parteru pod Zahradním křídlem. Část Piazzy pod Uličním
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křídlem bude užita jako venkovní posezení kavárny. Z prostoru bude odstraněn objekt
metra na parc. č. 300/2 k.ú. Dejvice. Atrium – venkovní prostor mezi stávajícím
hotelem Diplomat a Uličním křídlem bude veřejně přístupné, bude ozeleněno a na jeho
konci bude umístěn vodní prvek.
Obě křídla budou provozně propojena se stávajícím hotelem Diplomat a budou
sdílet některé funkce:
 společný vstup přes hotel Diplomat
 společná rampa pro vjezd do podzemních garáží
 využití stávajícího zázemí hotelových pokojů (restaurace, prádelna, …)

Jižně od hotelu Diplomat budou pod parkovou plochou vybudovány podzemní
garáže, které budou sloužit pro potřeby návštěvníků hotelu a parkování rezidentů
okolních domů. Na těchto garážích bude zbudován park (viz výkres 15).
Záměru tedy představuje rozšíření hotelového provozu, vybudování komerčních
a restauračních služeb, stavební úpravy parteru, vybudování podzemních garáží a
parku.
Možnost kumulace s jinými záměry
V sousedství záměru se plánuje výstavba administrativního objektu Evropská 11.
Jedná se o 4 až osmipodlažní objekt o půdorysu nižších podlaží 55 m ve směru
východ-západ, 93 m ve směru sever-jih. Objekt má mít cca 17 000 m2 hrubých
podlažních ploch administrativní náplně, v podzemních podlažích bude 243
parkovacích stání. Vjezd a výjezd z objektu je navržen do ulice Kafkovy a Generála
píky. Tento projekt je v současnosti ve fázi vydaného územního rozhodnutí, jeho
výstavba by měla započít začátkem roku 2011 a je odhadována na 20 měsíců. Příprava
posuzovaného záměru je s touto stavbou koordinována, její vlivy jsou zahrnuty do
příslušných hodnocení a vstupní intenzity dopravy počítají s existencí této budovy.
Výstavba obou záměrů bude časově koordinována tak, že fáze s největším vlivem na
akustickou i imisní situaci – fáze zemních prací a výkopu stavební jámy nebudou
u obou staveb probíhat současně.
Západně a jihozápadně od hotelu Diplomat se nacházejí dvě administrativní
budovy (E-gate a objekt Telefonica O2). Zdrojová a cílová doprava do těchto objektů,
stejně jako jejich hmota je v příslušných hodnoceních zahrnuta.
Na území Dejvic, okolí Vítězného náměstí je realizováno nebo plánováno
několik dalších staveb. Jedná se o:
 Nová budova ČVUT – fakulta Architektury – výstavba byla zahájena v červenci 2009,
předpokládaná doba výstavby je 20 měsíců.
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 Dejvice Centre – projekt je pozastaven, investor se soustředí na jiné záměry, v dohledné
době se neuvažuje s realizací
 Revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 3 – 1. fáze: záměr byl pozastaven a
v nejbližší době se realizovat nebude
 Revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 3 – 2. fáze: záměr je ve fázi územního
řízení, s počátkem výstavby se počítá koncem roku 2009 nebo začátkem roku 2010.
 Prodloužení tramvajové trati do Podbaby – projekt je ve fázi přípravy dokumentace
k územnímu rozhodnutí, probíhá zjišťovací řízení EIA. Termín realizace záměru je nejasný
 Bytový dům na Santince – projekt je ve fázi územního rozhodnutí, termín jeho výstavby
není znám, předpokládáme koncem roku 2010
 Rekonstrukce areálu UACHB AV ČR – projekt je ve fázi územního řízení. Oproti
původním předpokladům bude realizován postupně
 Obchodní centrum Podbaba – probíhá příprava dokumentace pro územní řízení. Realizace
bude časově koordinována s výstavbou prodloužení tramvajové trati do Podbaby.

Tyto záměry jsou v podkladových údajích o dopravě zahrnuty formou kapacit
funkčních ploch územního plánu, které generují dopravu určenou na základě výměry
plochy, předpokládaného využití a určeného koeficientu míry využití území.
V podkladových intenzitách dopravy je předpoklad zprovoznění Městského
okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka, Silničního okruhu v úseku Slivenec – D1 a
Vysočanská radiála I. Není uvažováno zprovoznění severozápadní části Pražského
okruhu (přes Suchdol).
B.I.5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných
variant

Stávající hotel Diplomat je teprve devatenáctiletá stavba z počátku 90. let. Na
její výstavbu a vybavení byly použity kvalitní technologie, materiály a výrobky. Je
tudíž plně funkční a ani hotelový provoz, ani stavebně-technické řešení, včetně fasád,
nemají podstatné problémy. Pro operátora hotelu je však problém stávající
architektonické řešení a design. Proto již po několik let probíhají drobné úpravy
interiéru stavby. Cílem posuzovaného projektu je radikální změna vnějšího výrazu
stavby, spojená s navýšením kapacity hotelu.
Diplomat je kompaktním soliterem s výrazným plastickým členěním hmot a
fasád. K novému soudobému výrazu stavby nevede cesta přes dekorativní úpravy
fasád, poctivější a účinnější je ponechat původní řešení a postupovat viditelnou
aditivní metodou nových částí – doplnit objemy do logických uličních čar a pokusit se
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o dotvoření této rozvolněné části centra Dejvic. Návrh je radikální, ale podle názorů
architektů správný z urbanistického hlediska a prospěšný pro oživení města a ulice.
Vybudování podzemních garáží pod parkem má přispět k vyřešení nepříznivé
situace v nabídce parkovacích stání v lokalitě. Vybudování garáží podpořila radnice
MČ Praha 6, garáže budou vybudovány na pozemku ve vlastnictví městské části.
Záměr je předkládán v jedné variantě prostorového uspořádání i funkčního využití.
B.I.6.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Hotelová křídla jsou přístavbou stávajícího hotelu Diplomat a budou s ním na
úrovni suterénu a přízemí propojena. Křídla budou těsně přiléhat k objektu stávajícího
hotelu a součástí projektu bude i jeho podchycení. Související stavební úpravy
stávajícího hotelu budou součástí projektové dokumentace v dalším stupni. Podzemní
garáže budou zbudovány na volném prostranství, vjezdová rampa bude společná
s novou rampou do garáží hotelu, která nahradí rampu stávající. Podzemní garáže
stavebně naváží na suterén Zahradního křídla.
Záměr předpokládá vybudování dvou nových hotelových křídel – Uličního
(UK) a Zahradního (ZK). Uliční křídlo má navrženo devět nadzemních podlaží (z toho
jedno polozapuštěné – úroveň 1. PP) a jedno podzemní podlaží. Zahradní křídlo bude
mít osm nadzemních a dvě podzemní. Veřejné podzemní garáže čtyři podzemní
podlaží.
Na základě stávajících informací je možné uvažovat jak o plošném založení na
základové desce, tak o založení hlubinném na velkoprůměrových pilotech. V případě
plošného založení lze předběžně uvažovat základovou desku tl. 550–600 mm.
Hlubinné základy by tvořily piloty průměru 800–1200 mm. Kromě správného
konstrukčního hlediska bude přihlédnuto k ekonomickému vyhodnocení obou variant
založení. Pro zajištění stavební jámy mimo stávající objekty bude použito systému
pažení.
Spodní stavbu bude tvořit železobetonový monolitický skelet, který spolu
s obvodovými nosnými stěnami vytvoří tuhou krabici spodní stavby – železobetonové
konstrukce z vodostavebného betonu (bílá vana). Nosná konstrukce vrchní stavby bude
provedena jako kombinace železobetonového skeletového a stěnového systému
z monolitického betonu s vyztužujícími jádry. V UK nad patrem konferencí (2. NP)
budou užity nosníky, které vytvoří přechod na stěnový systém hotelových pater. Osový
systém je navržen 7,8 × 9,5 m. ZK bude mít osový systém s rozpony 8 × 7,6 m. Volný
parter se sloupy bude přecházet ve stěnový systém od 2. NP. Na západní straně bude
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dům vykonzolován – konzola bude vynesena nosníky v posledním patře. Podzemní
garáže mají sloupy navrženy v modulových osách 8 × 8 m respektující pozice
parkovacích stání a průjezdných profilů.
Fasáda obou hotelových křídel bude řešena jako lehký obvodový plášť s tepelně
a akusticky izolačními dvojskly. V UK v hotelových patrech jsou navrženy otevíravé
prvky, zbytek fasády bude neotevíravý. Jižní fasáda ZK bude mít navíc venkovní
ochranu proti slunci formou posuvných panelů. Skleněný plášť zde bude prosklený na
celou výšku s posuvnými skleněnými dveřmi umožňující výstup na balkon, který bude
průběžný po celé délce fasády, oddělený lehkými příčkami mezi jednotlivými
apartmány. Společná chodba bude zasklena pouze jednoduchým zasklením.
Mezi pokoji a apartmány budou v modulových osách nosné železobetonové
stěny a mezi pokoji při dvorní fasádě UK budou akustické zděné příčky. Příčky a
nenosné stěny v objektu se předpokládají zděné v kombinaci s mobilními příčkami
v prostoru konferencí a skleněnými příčkami v café-baru a obchodě.
Podlahy budou řešeny jako jednoduché, podhledy budou umístěny nad
konferencemi a nad částí půdorysu hotelových pokojů a apartmánů (prostor pro
chladící systém Fan-coil).
Koncept dostavby Diplomatu zahrnuje také přeměnu stávajících dopravních a
odstavných ploch na západní straně na nové náměstí. Úprava představuje zrušení
stávající rampy garáží a její přesunutí do míst stávajícího parkoviště za hotelem,
přesunutí a úpravy výdechu metra a vybudování podzemních garáží pro autobusy
hotelu. Prostor náměstí bude mít rozměr cca 40 × 75 m. Architektonická koncepce a
navržené materiály náměstí jsou, stejně jako u uličního křídla, velmi prosté. Stávající
asfaltová komunikace bude po demolici rampy garáží doplněna, dopravně zklidněná
část komunikace bude ze žulových kostek. Vlastní plochu piazzy, včetně širokých
schodů uvažujeme provést z desek světlého homogenního kamene (např. kvarcit).
V ploše budou v pravidelném rozestupu rozmístěny stromy (Catalpa bignonioides) a
vodotrysky fontán.
Park nad podzemními garážemi je navržen v architektonicky výrazné formě,
která využívá mírný spád terénu od Kafkovy k hotelu. Zatímco pochozí mlatová
plocha chodníků bude klesat v přirozném sklonu, bude travnatá plocha vodorovná
(viz výkres 15). Tím se chodníky směrem z kopce budou zařezávat do terénu. Zatímco
v horní části při ulici Kafkova budou travnaté plochy v úrovni chodníků, ve spodní
části pod zahradním křídlem bude rozdíl již 1 m. Stěny vyvýšených travnatých pruhů
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jsou navrženy z betonu. Ve střední části parku je jejich výška taková, že odpovídá
výšce lavičky, které zde do soklu budou vsazeny. Zde je také navržena u jednoho
z pruhů namísto trávy rozsáhlá vodní plocha. V pruzích trávníku je navrženo přes 80
stromů zapěstovaných jako od země se větvící vícekmeny, např. japonských třešní
nebo muchovníků. Minimální mocnost substrátu na konstrukci bude 1,2 m, což dává
každému stromu 16 m3 substrátu. Ulice Kafkova nahoře lemující park mírně stoupá
směrem západním. Park od ní bude oddělen opěrnou stěnou ve které budou vynechány
schody a která bude stoupá s ulicí až na roh, tam se zlomí a bude klesat podél
chodníku k hotelu.
Stavební práce
Práce budou postupovat v technologickém schématu, které lze charakterizovat
hlavními stavebními činnostmi uvedenými v tab. B.2.
Tab. B.2. Etapy výstavby
Označení etapy

Náplň

Termín

Staveniště B u Kafkovy ulice, zábor 2-2-2-, sejmutí ornice, hrubé terénní
úpravy, vybudování buňkoviště, skládkové plochy. Staveniště následně na
funkci provozní objektů umístění soc. ZS a skladování materiálu pro
1. výstavba uličního výstavbu nového uličního křídla hotelu.
křídla hotelu
Staveniště A v místě uličního křídla pro přístavbu hotelu ulice Evropská.
Zábor 1-1-1, hrubé terénní úpravy, zajištění stavební jámy, odtěžení
stavební jámy.

1. 9. 2010–
31. 1. 2011

Staveniště A v místě uličního křídla hotelu ulice Evropská. Zábor 1-1-1-,
2. výstavba uličního betonáž základové desky, montáž kotveného věžového jeřábu, betonáž
křídla hotelu
nosných konstrukcí uličního křídla, výplňové zdivo + obvodové stěny
objektu, střecha. Montáž plošinových výtahů, demontáž věžového jeřábu.

1. 2. 2011–
30. 10. 2011

Staveniště A v místě uličního křídla hotelu. Zábor 1-1-1-, práce HSV +
3. výstavba uličního
PSV, povrchové úpravy kolem objektu - zábor kolem hotelu etapově dle
křídla hotelu
potřeby na projektem určených místech

1. 9. 2011–
30. 4. 2012

4. výstavba
podzemních garáží
+ zahradního křídla
hotelu

Staveniště B u Kafkovy ulice, zábor 2-2-2- a následně 3-3-3-, zajištění
stavební jámy pro celý čtyřpodlažní podzemní garážový objekt, etapové
odtěžení východní a následně západní části stavební jámy, montáž věžového
jeřábu + nosné konstrukce podzemních garáží a zahradního křídla.

1. 7. 2011–
30. 2. 2012

5. výstavba
nadzemního
zahradního křídla
hotelu

Staveniště B u Kafkovy ulice, zábor 3-3-3-, nosné konstrukce nadzemní
části zahradního křídla hotelu, střecha + opláštění dtto, demontáž věžového
jeřábu, montáž plošinových výtahů.

1. 2. 2012–
30. 7. 2012
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Označení etapy
6. výstavba
nadzemního
zahradního křídla
hotelu

Náplň

Termín

Staveniště B zábor 3-3-3- práce HSV + PSV, povrchové úpravy kolem
objektu – zábor kolem hotelu etapově dle potřeby na projektem určených
místech

1. 4. 2012–
30. 9. 2012

označení záboru viz výkres 19

Po dobu přípravy území budou energetické a materiálové nároky ve srovnání
s ostatními fázemi a etapami minimální. Převážně se bude jednat o běžné stavební
práce v prostoru staveniště a odvoz stavebního odpadu vznikajícího při kácení porostů,
demolici a odstraňování zpevněných ploch na ploše staveniště. Rozhodující vliv na
okolí stavby bude mít stavební činnost spojená se zajišťováním a výkopem stavební
jámy, kdy budou prováděny vrty pro zápory, výkopové práce, přemístění a odvoz
zeminy z výkopů apod. Předpokládané množství odvážené zeminy z výkopů bude cca
66 000 m3. Při zakládání a po dobu betonáže železobetonových svislých a
vodorovných nosných konstrukcí bude autodomíchávači na stavbu dovážena betonová
směs, nákladními auty se bude dovážet výztuž, bednění a ostatní stavební materiál.
Zároveň bude probíhat vnitrostaveništní, vertikální a horizontální doprava, betonáž
apod.
Během dalších stavebních prací budou nároky stavby omezovány a stavební
činnost by již neměla výrazným způsobem okolí stavby ovlivňovat.
Stavební a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi, za použití
běžných dopravních a stavebních strojů a zařízení. V jednotlivých fázích budou podle
potřeby a druhu prováděných prací nasazeny běžně používané dopravní a stavební
stroje, tj. nákladní automobily, vrtací souprava, bagry, nakladače, rypadla, hydraulické
bourací nůžky, hydraulická a pneumatická sbíjecí a bourací kladiva, kompresor,
věžové jeřáby, autojeřáby, automixy, čerpadlo na beton, ponorný vibrátor betonu,
stavební výtahy, elektrické pily, vrtačky, brusky, apod.
Předpokládané nasazení strojní techniky v průběhu jednotlivých etap pak uvádí
tabulka B.3.
Tab. B.3. Předpokládané nasazení strojní techniky
1. Etapa
Označení

Název stroje, typ

Umístění stroje
(staveniště)

Počet

Skutečné využití
Počet dnů

Hodin za den (průměrně)

Z101

Řetězová pila Husquarna

Vně objektu (B)

1

3

6

Z102

Nakladač kolový typ Liebherr A904 C

Vně objektu (B)

1

5

8

Z103

Nákladní automobil typ Tatra 815

Vně objektu (B)

2/2

3

-

Z104

Rypadlo hydraulické Liebherr R 934 Litronic

Vně objektu (A)

1

35

10
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Označení

Název stroje, typ

Umístění stroje
(staveniště)

Skutečné využití

Počet

Počet dnů

Hodin za den (průměrně)
10

Z105

Vrtačka typ Wirth ECO Drill 11 (600mm)

Vně objektu (A)

1

20

Z106

Automobilový jeřáb typ Tatra - Rapid

Vně objektu (A)

1

20

2

Z107

Vrtačka typ Wirth BO (150 mm)

Vně objektu (A)

2

10

10

Z108

Nákladní automobil typ Tatra 815

Vně objektu (A)

40/40

35

-

Z109

Nakladač kolový typ UNC 060

Vně objektu (A)

1

100

5

2. Etapa
Označení

Název stroje, typ

Umístění stroje

Počet

Skutečné využití
Počet dnů

Hodin za den (průměrně)

Z201

Autojeřáb typ Liebherr 1300

Vně objektu (A)

1

4

Z202

Nákladní automobil typ Tatra 815

Vně objektu (A)

3/3

60

10
-

Z203

Automíchač AHM 7

Vně objektu (A)

29/29

25

-

Z204

Čerpadlo betonové směsi CIFA K4/44

Vně objektu (A)

1

25

5

Z205

Věžový jeřáb typ Liebherr 112 EC-H8

Vně objektu (A)

1

250

10

Z206

Kompresor Atlas Copco XAMS 175

Uvnitř objektu

1

50

6

3. etapa
Označení Název stroje, typ

Umístění stroje

Počet

Skutečné využití
Počet dnů

Hodin za den (průměrně)

Z301

Plošinový výtah NOV 1000

Vně objektu (A)

2

240

10

Z302

Nákladní automobil typ Tatra 815

Vně objektu (A)

5/5

230

-

Z303

Silo a míchačka suchých směsí Turbosol-Silotur 15-26

Vně objektu (A)

3

180

10

4. etapa
Skutečné využití
Označení

Název stroje, typ

Umístění stroje

Počet

Počet dnů

Hodin za den
(průměrně)
10

Z401

Vrtačka typ Wirth ECO Drill 11 (600mm)

Vně objektu (B)

1

70

Z402

Automobilový jeřáb typ Tatra - Rapid

Vně objektu (B)

1

70

2

Z403

Rypadlo hydr. Liebherr R 934 Litronic

Vně objektu (B)

1

108

10
10

Z404

Vrtačka typ Wirth BO (150 mm)

Vně objektu (B)

2

60

Z405

Nákladní automobil typ Tatra 815

Vně objektu (B)

50/50

108

-

Z406

Nakladač kolový typ UNC 060

Vně objektu (B)

1

180

10

Z407

Autojeřáb typ Liebherr 1300

Vně objektu (B)

1

2

10

Z408

Věžový jeřáb typ Lieherr 112 EC-H8

Vně objektu (B)

1

180

10

Z409

Automíchač AHM 7

Vně objektu (B)

23/23

16

-

Z410

Čerpadlo betonové směsi CIFA K4/44

Vně objektu (B)

1

16

8

5. etapa
Označení

Název stroje, typ

Umístění stroje

Počet

Skutečné využití
Počet dnů

Hodin za den (průměrně)

Z501

Nákladní automobil TATRA 815

Vně objektu (B)

3/3

180

-

Z502

Automíchač AHM

Vně objektu (B)

23/23

16

4

Z503

Čerpadlo betonové směsi CIFA K4/44

Vně objektu (B)

1

16

Z504

Automobilový jeřáb typ Tatra - Rapid

Vně objektu (B)

1

20

3

Z505

Autojeřáb typ Liebherr 1300

Vně objektu (B)

1

2

10

Z506

Věžový jeřáb typ Lieherr 112 EC-H8

Vně objektu (B)

1

180

10

Z507

Plošinový výtah NOV 1000

Vně objektu (A)

4

60

10

15

s. r. o.

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

OZNÁMENÍ PODLE ZÁK. Č. 100/2001 SB.
DIPLOMAT HOTEL PRAHA – NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

6. etapa
Označení

Název stroje, typ

Umístění stroje

Počet

Z601

Nákladní automobil TATRA 815

Vně objektu (B)

Z602

Automíchač AHM

Z603

Skutečné využití
Počet dnů

Hodin za den (průměrně)

4

110

10

Vně objektu (B)

5/5

100

-

Čerpadlo betonové směsi CIFA K4/44

Vně objektu (B)

6

100

10

Z604

Plošinový výtah NOV 1000

Vně objektu (B)

4

100

10

Z605

Silo a míchačka suchých směsí Turbosol-Silotur 15-26

Vně objektu (B)

6

80

10

Pro odvoz demoličního materiálu a výkopové zeminy se předpokládá
následující trasa – ulice Generála Píky, Gymnazijní, Evropská, vnější okruh a dále
výběr trasy dle zhotovitele stavby.
Pro příjezd na staveniště a dopravu materiálu se předpokládá trasa – deponie
(mezideponie) dle výběru zhotovitele stavby vnější okruh, Evropská, Gymnazijní,
Generála Píky a na staveniště.
Stavební práce budou probíhat výhradně v denní době. Skutečná pracovní doba,
resp. využití nasazených strojů bude v závislosti na jednotlivých etapách do max. 10
hodin. Počet pracovníků na staveništi se bude neustále měnit v závislosti na probíhající
etapě a nasazení jednotlivých skupin profesí. Předpokládaný počet pracovníků je cca
70 lidí.

B.I.7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

předpokládaný termín zahájení: 9/2010
předpokládaný termín dokončení: 9/2012
B.I.8.

Výčet dotčených pozemků a územně samosprávných celků

Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
Přehled parcelních čísel dotčených pozemků a jejich majitelů je uveden v tab. B.4.
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Tab. B.4. Přehled pozemků dotčených stavbou (k. ú. Dejvice – 729272)
Parcela
290/2
290/4
300/2
300/4
300/5
300/15
4038/2
300/7
300/16
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
496/1
496/2
496/3
4034/5
4034/7
4034/8

Druh pozemku / způsob využití
Výměra
Vlastník
Novostavba Uličního a Zahradního křídla
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a. s.,
zastavěná plocha a nádvoří
58
Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2,
ostatní plocha / zeleň
173
110 01 Praha 1
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a. s.,
zastavěná plocha a nádvoří
20
Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9
ostatní plocha / jiná plocha
7 533
RECOOP TOUR, a.s., Evropská 370/15
(hotel Diplomat), 160 00 Praha 6 – Dejvice
zastavěná plocha a nádvoří
3 955
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.,
ostatní plocha / ostatní komunikace
864
Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2,
ostatní plocha / silnice
70 217
110 01 Praha 1
Veřejné podzemní garáže
zastavěná plocha a nádvoří
171
BETATEL s. r. o., V Celnici 1031/4,
110 00 Praha 1
ostatní plocha / ostatní komunikace
852
zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
49
ostatní plocha / jiná plocha
62
ostatní plocha / jiná plocha
90
zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
72
ostatní plocha / jiná plocha
297
zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
73
ostatní plocha / jiná plocha
356
zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
68
ostatní plocha / jiná plocha
133
zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
69
ostatní plocha / jiná plocha
135
zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
69
ostatní plocha / manipulační plocha
131
zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
69
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2,
ostatní plocha / jiná plocha
133
110 01 Praha 1
zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
73
ostatní plocha / jiná plocha
356
zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
72
ostatní plocha / jiná plocha
289
zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště
50
ostatní plocha / jiná plocha
62
ostatní plocha / jiná plocha
89
ostatní plocha / ostatní komunikace
189
ostatní plocha / ostatní komunikace
949
ostatní plocha / zeleň
409
ostatní plocha / ostatní komunikace
177
ostatní plocha / ostatní komunikace
161
ostatní plocha / ostatní komunikace
548
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Pozemky leží v památkově chráněném území – ochranném pásmu Pražské
památkové rezervace.
B.I.9.

Výčet navazujících správních rozhodnutí

Navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí a stavební povolení,
vydávané stavebním úřadem MČ Praha 6.
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1.

Zábor půdy

Výstavba objektu si nevyžádá trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního
fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Celková plocha trvale dotčeného
území bude činit 15 331 m2.
B.II.2.

Voda

V rámci výstavby bude provedena přeložka vodovodního řadu DN200
z předjezdové komunikace na severní straně hotelu (mezi Diplomatem a UK) do
chodníku v Evropské a přeložka vodovodu DN200 na východní straně parku –
pokračování v přeložené trase plánované sousední administrativní budovy směrem do
Kafkovy.
Na staveništi bude voda využívána především pro technologické účely
(ošetřování betonu, případně do malt, stavebních lepidel atd.) a v určité míře také
k osobní hygieně a případně i k pití pracovníků na stavbě. V případě potřeby bude
voda použita také ke skrápění prašných ploch nebo k mytí znečištěných vozovek a
k mytí vozidel před výjezdem na veřejné komunikace. Mimo areál stavby bude voda
využívána především pro přípravu betonových směsí v betonárkách. V průběhu
stavebních prací budou pro požadovaný staveništní odběr vody včetně protipožárního
zabezpečení použity přípojky:
 Pro výstavbu UK a přilehlých ploch z řadu v Evropské DN200 (v předjezdové komunikaci
mezi hotelem Diplomat a Evropskou ulicí). Délka přípojky 1 m.
 Pro výstavbu veřejných podzemních garáží a ZK řad propojka mezi Evropskou a Kafkovou
DN200. Délka přípojky 45 m.

Denní potřeba vody v období výstavby je odhadována na 9,5 m3, maximální
hodinový odběr 4,5 m3/hod.
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Napojení nových křídel objektu na pitnou vodu bude provedeno ze stávajících
přípojek pitné vody DN150, které kapacitně vyhovují i pro navrhovaný stav. Přípojka
DN150 z ulice Evropská bude provedena nově vzhledem k realizované přeložce
vodovodu DN200. Stávající vodoměrná sestava bude přemístěna k obvodové stěně
uličního křídla na úrovni 2. PP. Přehled potřeby vody při provozu objektu je uveden
v tab. B.5.
Tab. B.5. Bilance potřeby vody
Funkce

Měrná spotřeba

Uliční křídlo
Zahradní křídlo
Obchody
Konferenční sály

Počet

550 l/lůžko/den
550 l/lůžko/den
60 l/zaměst./den
5,5 l/os/den

340 lůžek
104 lůžek
15 zaměstnanců
500 osob

Celkem

Potřeba (l.den-1)
187 000
57 200
900
2 750
247 850

V rámci provozu bude voda používána pro hotelové služby a vaření
v restauračních zařízeních. Při provozu objektu nebude spotřebováno významné
množství vody, odebraná voda bude vypuštěna do veřejné kanalizace. Malé množství
vody bude spotřebováno v kavárně. Denní potřeba vody bude činit 248 m3, roční
potřeba vody pro nově vybudovaná křídla bude činit 90 040 m3/rok, maximální
špičková potřeba je 11,6 l/s.
B.II.3.

Elektrická energie

Po dobu výstavby bude odběr el. energie zajištěn pomocí staveništní
trafostanice, potřebný příkon pro stavbu je odhadován na cca 130 kW.
V rámci výstavby bude provedena přeložka kabelu v chodníku Evropská
z důvodu vysazovaného uličního stromořadí. Dále bude provedeno nové napojení
trafostanice TS 7751 – napojení na nový kabel mezi Diplomatem a plánovanou
kancelářskou budovou (součástí sousedního projektu), s tím souvisí i nahrazení
stávajícího kabelu v chodníku v Kafkově novým.
Napájení elektrickou energií je v současnosti zajištěno velkoodběratelskou
trafostanicí TS 7715 z distribučního rozvodu PREdi 22 kV. Trafostanice se nachází
v 1. NP hotelu. Vstupní část tvoří kobková VN rozvodna, dále jsou osazeny dva
velkoodběratelské transformátory 1000 kVA. Aktuální stav odběru hotelu je cca
250 kW. Špičková potřeba elektrické energie je odhadována na 789 kVA, celková
roční spotřeba bude činit 920 MWh. Dodávka el. energie bude zajištěna stávající
trafostanicí.
Nové objekty hotelu Diplomat budou připojeny do distribuční sítě PREdi
22 kV po provedení dílčích úprav sítě. Místnost stávající rozvodny bude nově
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napojena na plánovanou trasu kabelů, bude se napojovat na kabel, který se překládá
kvůli stavbě sousedního objektu. Stávající rozvodna bude sloužit současně i pro
navrhované objekty.
Pro zálohování napájení obou křídel bude využit stávající dieselagregát, který
má dostatečnou kapacitu.

B.II.4.

Vytápění

Zdrojem tepla pro nově budovaná křídla budou samostatné plynové kotelny o
výkonu:
 pro uliční křídlo 600 kW (3 kotle po 200 kW)
 pro zahradní křídlo 250 kW (2 kotle po 125 kW)

Bilance potřeby tepla je uvedena v tab. B.6. Předpokládá se vytápění všech
prostor hotelu, prostory parkoviště vytápěny nebudou.
Tab. B.6. Bilance potřeby tepla
Náplň prostoru

potřeba tepla (kW)
Nové uliční křídlo

Hotelové pokoje
Chodby
Konference
Foyer konference
Obchod a zázemí
Pasáž
Technologie
Parking

289
45
50
34
71
10
11
0

Celkem UK

510
Nové zahradní křídlo

Hotelové apartmány
Chodby
Technologie
Parking - rampy

149
20
3
0

Celkem ZK

171

Celkem obě křídla

682

B.II.5.

Chlazení

Nové hotelové pokoje i další prostory budou nuceně větrány a chlazeny.
V prostoru objektu bude zajištěna předepsaná výměna vzduchu, zajišťující hygienická
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minima dávek čerstvého (venkovního) vzduchu vztažených na osobu, parkovací místo,
popř. vycházející z doporučených výměn vzduchu v prostoru.
Vzduchotechnická zařízení v objektu budou zajišťovat nucené větrání všech
prostor a v některých prostorách také vytápění a chlazení, kdy bude ohřev vzduchu
zajišťován teplovodními ohřívači v jednotlivých sestavách VZT jednotek a chlazení
bude řešeno chladiči vzduchu.
Jako zdroj chladu jsou navrženy vzduchem chlazené stroje umístěné na střeše
obou křídel. Celkový potřebný chladící výkon činí cca 470 kW pro Uliční křídlo a
224 kW pro zahradní křídlo. Chlazeny budou jak hotelové pokoje, tak přilehlé chodby,
konferenční místnost, obchody a pasáž.
Celková bilance potřeby chladu a množství přiváděného vzduchu je uvedeno
v tab. B.7.
Tab. B.7. Bilance potřeby chladu
Potřeba
chladu
(kW)

Náplň prostoru

výměna
vzduchu
(1/h)

množství
vzduchu
(m3/h)

Nové uliční křídlo
Hotelové pokoje
Chodby
Konference
Foyer konference
Obchod a zázemí
Pasáž
Technologie
Parking
Celkem UK

235
45
34
16
127
12
0
0
469

2,2
1,0
4,1
6,9
1,8
1,4
1,0
1,9

25 350
4 072
6 429
5 616
7 969
1 270
1 719
4 350
56 773

191
33
0
0
224

0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0

0
0
0

0,0
0,0

45 750
7 200
52 950

Nové zahradní křídlo
Hotelové apartmány
Chodby
Technologie
Parking - rampy
Celkem ZK
Nové garáže
Parking os.
Parking bus
Celkem GAR
Celkem

693

109 723

Nad střechu objektu bude vyfukováno cca 53 000 m3/hod vzduchu z prostoru garáží.
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Zemní plyn

V nových křídlech hotelu bude zemní plyn používán pro vytápění.
Předpokládaná spotřeba zemního plynu činí 100 000 m3.rok-1 pro uliční křídlo a
50 000 m3.rok-1 pro zahradní křídlo. Předpokládá se instalace nízkoemisních kotlů
s přetlakovým hořákem. Předpokládané emisní koncentrace NOx nepřekročí 70 mg.m-3
suchých spalin. Provozní doba bude činit cca 3000 hodin za rok.
Stávající přípojka plynu kapacitně vyhovuje i navýšení potřeby o nová křídla.
V kuchyních nebude pro vaření zemní plyn využíván.

B.II.7.

Ostatní surovinové zdroje

Charakter záměru nepředpokládá zvýšené nároky na spotřebu surovin. Hotelový
provoz potřebuje běžné spotřební zboží (zejm. čistící a hygienické prostředky), do
restaurací bude dodávány zejména potraviny a materiál v odpovídajícím množství.
Nepředpokládají se zvýšené nároky na dovoz a spotřebu surovin.

B.II.8.

Nároky na dopravu a dopravní infrastrukturu

Dopravně řešené území je vymezeno komunikacemi Evropská – Svatovítská,
Generála Píky a Gymnazijní. Vlastní objekt hotelu Diplomat je a bude bezprostředně
napojen na mezilehlou obslužnou komunikační spojku Evropská – Generála Píky.
Návrh předpokládá posílení obslužné funkce této spojky v zájmu celkové kultivace
přilehlého parteru a k tomu směřuje doporučení zklidněné dopravní zóny.
Uvedený provozní rámec zůstane v platnosti prakticky beze změny.
Perspektivně může být ovlivněn sledovaným záměrem nového propojení mezi ul.
Evropská a Svatovítská s tím, že časově je aktuální realizace severní části nového
úseku v ul. Gymnazijní (v úseku Evropská – Generála Píky). Další pokračování
nového propojení je dispozičně a koordinačně velmi náročné, protože souvisí
s optimalizací prostorového vztahu se stávající železniční tratí. V budoucnu se
předpokládá možnost výhledového napojení obslužné komunikace pro hotel Diplomat
prodloužením jižním směrem ke křižovatce na novém obvodovém propojení Evropská
– Svatovítská. Současně se předpokládá zrušení napojení západního úseku ul. Generála
Píky přímo na ul. Gymnazijní (v současné době má pro obsluhu hotelu Diplomat
zásadní funkční význam).
Realizace dostavby Diplomat pracuje s dopravním napojením především na ul.
Generála Píky ve stávající úrovňové křižovatce (a s vazbou na křižovatku na ul.
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Gymnazijní) a dále s napojením malými oblouky na ul. Evropská. Ostatní okolní
komunikace nebudou z hlediska provozních směrů a využití měněny.
V rámci rekonstrukce dojde ke změně dopravního řešení. Stávající rampy do
garáží hotelu budou zrušeny, na jejich místě bude vybudována Piazza. Předpolí hotelu
bude vybaveno provozní smyčkou pro předjezd osobních vozidel k hlavnímu vstupu,
obslužnou hranou pro příjem autobusů hotelových hostů a novým rampovým
napojením do podzemních etáží garáží (pod hotelem i pod parkem).
Geometrické souvislosti parteru umožňují volný pohyb osobních a
zásobovacích vozidel do všech směrů. V případě autobusů je nutný předjezd před hotel
výlučně ve směru od jihu k severu (cestující musí vystupovat směrem k hotelu, nikoliv
do ulice). Garážování hotelových autobusů je navrženo v podzemních garážích, pro
vjezd do garáží je nutné, aby autobusy provedly otočení (přes rondel Vítězného
náměstí a ul. Svatovítská, Generála Píky a Gymnazijní ) a vjížděly do garáží od severu.
Nároky na dopravu v klidu vypočtené dle platné vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy jsou uvedeny v tabulce B.8.
Tab. B.8. Bilance dopravy v klidu dle vyhlášky hl. města Prahy č. 26/99 Sb. HMP

Stávající část hotelu
Uliční křídlo
Zahradní křídlo

lůžko
lůžko
lůžko

Počet
jednotek
789
170
102

Celkem lůžka

lůžko

1 063

návštěvník

563

návštěvník

280

návštěvník

-210

Funkce

Konferenční centrum stávající
Konferenční centrum – nové uliční
křídlo
Odečet návštěvníků ubytovaných v
hotelu a v pěší dostupnosti

Jednotky

Bilanční počet návštěvníků
(současnost)
Obchody

m²

Ukazatel na
1 stání
3
3
3

Potřeba
stání
263
56,6
34,7

Koeficient
Kú / Kd
0,6 / 0,6
0,6 / 0,6
0,6 / 0,6

354,3

Potřeba po
redukci
95
20
13
128

633

5

126,6

0,6 / 0,6

46

767

50

15,34

0,6 / 0,6

6

Bilanční potřeba stání celkem (osobní vozidla)

180

Parkování bude řešeno v podzemních garážích pod objektem hotelu, dále budou
jižně od objektu Diplomatu vybudovány podzemní garáže na jejichž konstrukci bude
v parteru parková plocha. Potřebná kapacita parkování pro hotel Diplomat bude řešena
takto:
 v suterénech stávajícího hotelu (1. a 2. PP) – 105 stání,
 pod novým uličním křídlem ve 2. PP – 29 stání,
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 v novém objektu hromadných garáží pod stávajícím parkem celkem 46 stání (pro potřeby
konferencí)
 v novém objektu hromadných garáží 8 stání pro hotelové autobusy,

Celkem bude v podzemí pro hotel vybudováno 134 stání a 46 stání pro
špičkovou potřebu konferenčního centra. Celkem bude k dispozici 180 stání.
V garážích pod parkem bude pro potřeby rezidentů k dispozici 259 stání. Tato stání
budou pronajímána obyvatelům okolních domů a budou řešit nedostatek parkovacích
kapacit v území.
Tab. B.9. Rozložení parkovacích stání v garážích
podlaží

garáže hotel (OA)

garáže pod parkem (OA)

garáže pod parkem (BUS)

1. PP
2. PP
3. PP
4. PP

66
68
–
–

46
51
104
104

0
8
0
0

Celkem

134

305

8

Rekonstrukcí hotelu bude dispozičními úpravami zrušeno 36 stávajících
povrchových stání využívaných hotelem. Na uliční úrovni dále bude vybudováno:
 jednosměrná obslužná smyčka pro předjezd vozidel (osobní + taxi) před hlavní hotelový
vstup, pro vozidla taxi budou vyhrazeny 4 vyčkávací polohy podélně,
 obslužná hrana pro jednosměrný příjezd a odjezd hotelových autobusů (3 stání),
 v rámci vyhrazené dopravní zóny v předpolí hotelu několik operativních stání pro vozidla
dopravní obsluhy.

Po zprovoznění záměru dojde v jeho blízkém okolí k navýšení automobilového
provozu. Dle dopravně-inženýrských podkladů je předpokládán příjezd 1158 osobních
vozidel za den a stejný počet odjezdů. Počet příjezdů pro jednotlivé funkce je uveden
v tab. B.10. Zásobování objektu bude zajištěno lehkými nákladními vozidly v počtu 10
vozidel za den. Dále bude do garáží zajíždět autobusy v počtu maximálně 20 za den.
Doprava bude přijíždět v denní i noční dobu. Vozidla budou přijíždět ze severu
z Evropské ulice nebo z jihu z ulice Generála Píky. Intenzity dopravy, na jednotlivých
komunikacích ve stavu bez výstavby záměru a přitížení vyvolané provozem
navrhovaného objektu, uvádějí výkresy 17 a 18.
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Tab. B.10. Bilance jízd podle funkcí
Funkce
Stávající hotel
Nové křídlo – uliční
Nové křídlo – zahradní
Obchody
Konferenční centrum
Rezidenti

Počet jízd OA
538
116
71
22
152
259

Celkem hotel Diplomat

1158
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
V souvislosti s provozem posuzovaného objektu budou do ovzduší uvolňovány
emise znečišťujících látek z vyvolané automobilové dopravy, které budou vznikat na
příjezdových a odjezdových komunikacích a při parkování vozidel. Dále to budou
emise ze spalování zemního plynu v souvislosti s vytápěním.
Pro vyhodnocení emisí z garáží objektů i vozidel, na navazujících
komunikacích, byla použita metodika výpočetního postupu pro hodnocení emisí
z dopravy MEFA 06. Ve výpočtu je zohledněna dynamická skladba vozového parku –
podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4 v roce
2012. Při výpočtu emisí ze záměrů, ve kterých hraje podstatnou roli faktor tzv.
„studených startů“, je dále používán výpočetní postup, který zohledňuje skutečnost, že
vozidlo se studeným motorem produkuje vyšší množství emisí oproti optimálním
režimu a navíc katalyzátory vozidel mají sníženou účinnost. S výpočtem tzv.
„víceemisí“ je třeba důsledně počítat při modelování znečištění ovzduší z parkovišť,
garáží a podobných zařízení, kde jsou studené starty rozhodující jak pro pohyb
v parkovacím prostoru, tak i pro odjezd z parkoviště a průjezd odjezdovými trasami.
V případě hodnocení suspendovaných prachových částic PM10 bylo, vedle sazí
emitovaných přímo spalovacími motory do ovzduší (tzv. primární prašnost), stanoveno
rovněž množství prachových částic, zvířených projíždějícími automobily (sekundární
prašnost). Množství prachu, zvířeného automobily (sekundární prašnost), bylo
stanoveno výpočtem na základě metodiky US EPA, která stanoví pro výpočet
množství zvířených částic ze zpevněných komunikací vztah, vycházející z počtu
projíždějících vozidel a jejich průměrné hmotnosti, přičemž zohledňuje odlišné emisní
faktory pro jednotlivé velikostní frakce emitovaných částic. Emisní bilance objektu je
uvedena v tab. B.11 a B.12.
Tab. B.11. Emise z parkování automobilů v garážích a na venkovním parkovišti
Množství emisí (kg.rok-1)
PM10*
Garáže hotelu Diplomat a garáže pod parkem
*

zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

53,76
**

NOX**
223,41

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOx
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Tab. B.12. Změny emise znečišťujících látek z automobilové dopravy na komunikacích
Délka
(m)

Úsek

Změna v množství emisí (kg.rok-1)
částice PM10*

oxidy dusíku**

benzen

Evropská (Gymnasijní – směr západ)

400

35,13

39,55

2,02

Evropská (Gymnasijní – napojení k hotelu Diplomat)

114

3,01

7,76

-0,19

Evropská (napojení k hotelu Diplomat – Vítězné nám.)

473

67,98

-6,28

-3,83

Svatovítská (Vítězné náměstí – Generála Píky)

275

50,22

104,53

0,80

Svatovítská (Generála Píky – směr jih)

248

42,25

95,57

7,56

Gymnasijní (Evropská – Generála Píky)

184

32,41

18,28

1,22

Gymnasijní (Generála Píky – směr jih)

506

44,95

39,97

4,52

Generála Píky (Gymnasijní – napojení k Diplomatu)

124

34,93

45,71

2,21

Generála Píky (napojení k Diplomatu – Kafkova)

114

26,62

43,56

2,73

Generála Píky (Kafkova – Svatovítská)

336

75,54

103,99

6,22

Ulice Generála Píky – garáže budovy O2

24

8,42

9,66

1,09

garáže budovy O2 – garáže hotelu Diplomat

60

21,40

23,55

2,94

120

48,47

26,19

-0,09

2 978

491,33

552,04

27,2

garáží hotelu Diplomat – Evropská
Celkem
*

zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

**

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOx

V nových křídlech hotelu bude pro vytápění používán zemní plyn.
Předpokládaná spotřeba zemního plynu činí 100 000 m3.rok-1 pro uliční křídlo a
50 000 m3.rok-1 pro zahradní křídlo. Předpokládá se instalace nízkoemisních kotlů
s přetlakovým hořákem. Předpokládané emisní koncentrace NOx nepřekročí 70 mg.m-3
suchých spalin. Emise PM10 byly určeny pomocí emisního faktoru 20 kg na 1 mil. m3
spáleného plynu.
Tomuto množství zemního plynu a emisním faktorům odpovídá roční produkce
znečišťujících látek ve výši:
 oxidy dusíku – 129,2 kg.rok-1
 částice PM10 – 3,0 kg.rok-1

Komíny kotelen budou umístěny na střechách obou křídel přibližně na úrovni
západní fasády stávajícího objektu hotelu. Výdechy z hromadných garáží pod hotelem
budou umístěny na střechách, u uličního křídla ve východní části půdorysu,
u zahradního křídla v části západní.
V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní
prostor staveniště, kde bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu
stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a
z nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečištění budou pohyby
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nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje budou po časově omezenou
dobu působit na své nejbližší okolí. Výstavba hodnoceného záměru bude
pravděpodobně probíhat současně s výstavbou administrativní budovy Evropská 11 na
sousedním pozemku. Stavby budou koordinovány tak, aby nedocházelo k překrývání
fází s největšími emisemi znečišťujících látek (hloubení stavební jámy, zakládání).
Vliv na kvalitu ovzduší, v bezprostředním okolí staveniště, se v průběhu
stavebních prací výrazně mění. Z hlediska vlivů na ovzduší se jako nejvýznamnější
fáze výstavby zpravidla uvažuje období zemních prací. V této fázi je obvykle
produkováno nejvyšší množství emisí. V případě částic PM10 zejména vlivem
nakládání se zeminou, ale také zvýšenými pohyby nákladních vozidel po odkryté ploše
staveniště.
Tab. B.13. Emise ze stavební činnosti během fáze zemních prací (kg.den-1)
částice PM10*
1. fáze

benzen

oxidy dusíku

Stavební stroje
Staveništní komunikace

3,71

0,02

6,71

0,92

0,00

0,04

Staveniště celkem
Doprava na navazujících komunikacích**

4,63

0,02

6,75

2,28

0,003

částice PM10*
4. fáze

benzen

0,97

oxidy dusíku

Stavební stroje
Staveništní komunikace

3,87

0,02

7,47

1,53

0,00

0,04

Staveniště celkem
Doprava na navazujících komunikacích**

5,40

0,02

7,51

2,66

0,003

1,21

*)

**)

včetně sekundární prašnosti

emise z části trasy o délce 1 km

Z tabulky je patrné, že nejvyšší objem emisí je možné očekávat v případě oxidů
dusíku z provozu stavebních strojů, na kterém se nejvyšší měrou podílí provoz
stavební techniky. V případě suspendovaných částic frakce PM10 má vliv také rozsah
terénních úprav, nakládání se sypkým materiálem a pojezd nákladních vozidel po
nezpevněné ploše staveniště.
B.III.2. Odpadní vody
V rámci stavby bude zrušena kanalizace DN300 mezi Diplomatem a uličním
křídlem, bude provedena přeložka kanalizace pod Piazzou z důvodu nutnosti
přespádování – kanalizační větev bude napojena namísto rušeného řadu do kanalizace
DN300 pod vozovkou v ulici Evropská.
Voda ze stavebních jam bude čerpána do sedimentačních nádrží a po usazení
od kalu bude vsakována v plochách zeleně v okolí. Pro toto vypouštění bude
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vybudován vypouštěcí objekt. V dalších stupních projektové dokumentace může být
dle zjištěných skutečností a stanovisek orgánů veřejné správy využito i jiné řešení.
Splaškové vody z uličního křídla budou odvedeny jednou kanalizační
přípojkou, napojenou do stávající vstupní šachty kanalizace DN 400 na východní
straně hotelu, zaústěné do ulice Evropská. V rámci výstavby zahradního křídla bude
zrušena stávající kanalizační větev DN 300 ke koncové šachtě a nahrazena novou
kanalizační přípojkou. Splaškové vody ze zahradního křídla budou odvodněny jednou
kanalizační přípojkou napojenou do stávající vstupní šachty kanalizace DN 400
procházející u východní strany hotelu.
Množství splaškových vod bude shodné s potřebou vody a bude činit
90 040 m3.rok-1. Maximální odtok splaškových vod bude 11,6 l.s-1. Průměrné
znečištění v typických splaškových vodách uvádí tab. B.14. Splaškové vody budou
odváděny na ÚČOV Praha a konečným recipientem bude řeka Vltava. Povolené
množství vypouštěných odpadních vod pro ÚČOV Praha je 189 216 000 m3.rok-1 a
průměrný přítok činí 3,8 m3.s-1. Plánovaný, průměrný odtok splaškových vod z hotelu
bude činit po výstavbě cca 0,04 % přítoku na ÚČOV. Vliv objektu sám o sobě bude
velmi malý a nárůst na ÚČOV nebude rozeznatelný od běžného kolísání průtoku. Pro
připojení na kanalizaci je třeba souhlas správce kanalizace, který zhodnotí, zda má
čistírna odpadních vod dostatečnou kapacitu.
V provozu bude ponechán stávající lapol, který z nových provozů nebude
přitěžován. Rozsah stravovacího provozu v nové kavárně Uličního křídla bude
minimálního rozsahu, který nevyžaduje předčištění tukem zatížených odpadních vod.
Tab. B.14. Průměrné hodnoty splaškových vod
Hodnota pH
Sediment po 1 hodině
Nerozpuštěné látky
Z toho usaditelné látky
Neusaditelné látky
Rozpuštěné látky
BSK5 (s potlačením nitrifikace)
CHSKCr
Celkový obsah dusíku
Obsah amoniakálního dusíku
Celkový obsah fosforu

6,5 – 8,5
3 – 4,5 mg.l-1
200 – 700 mg.l-1
73 %
27 %
600 – 800 mg.l-1
100 – 400 mg.l-1
250 – 800 mg.l-1
30 – 70 mg.l-1
20 – 45 mg.l-1
5 – 15 mg.l-1

BSK5 – pětidenní biochemická spotřeba kyslíku, CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku, při oxidaci dichromanem
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Dešťové vody ze střech a teras objektů budou svedeny vnitřními dešťovými
svody s napojením do kanalizační přípojky. Odvod z venkovních ploch pojížděných
automobily bude zaústěn, stejně jako v současnosti, do jednotné kanalizace. Voda
z parku bude odvedena do kanalizace DN400 na východní straně hotelu. Podrobné
řešení odvodnění parku bude řešeno v dalším stupni přípravy projektu.
Bilance odtoku z plochy dotčené záměrem je uvedena v tab. B.15.
Tab. B.15. Bilance odtoku dešťových vod pro návrhový déšť 0,03 l.s-1.m-2
výměra
Střecha hotelu Diplomat
Střecha – uliční křídlo
Střecha – zahradní křídlo
Piazza
Park nad garážemi (část. zpevněné)
Celkem

4 200
724
631
2 100
3 000
10 655

koeficient
odtoku
1
1
1
0,9
0,5

reduk.
plocha
(m2)
4 200
724
631
1 890
1 500
8 945

Odtok
(l.s-1)
126
22
19
57
45
268

Nová křídla hotelu budou vystavěna na plochách, které jsou v současné době
převážně vyasfaltovány (parkoviště za hotelem, příjezd před hlavním vstupem).
Výstavbou nových hotelových křídel dojde pouze k minimálnímu navýšení odtoku
dešťových vod. Největší nový objem odtoku je třeba čekat z plochy parku, který je
v současnosti zelení na rostlém terénu a bude převeden na zeleň na střešní konstrukci
podzemních garáží.
Odvodnění podlah parkovacích stání nebude řešeno napojením na kanalizaci.
V podlaze garáží budou provedeny žlábky a malé jímky pro zachycení vody
z přijíždějících vozidel, které budou pravidelně čištěny.

B.III.3. Odpady
Odpady v době výstavby
S odpady, ze stavební činnosti, se bude nakládat ve smyslu zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.,
Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů.
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V období stavebních prací bude vznikat zejména odpad charakteristický pro
stavební a demoliční činnost (skupina 17 dle Katalogu odpadů1), odpad z používání
nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů (skupina 08), odpadní obaly (skupina 15)
a odpady podobné odpadu komunálnímu (skupina 20). Množství odpadu není
v současné době známo a bude upřesněno v dalších stupních projektové přípravy,
zejména ve fázi přípravy organizace výstavby.
Významnou část odpadu při stavbě bude tvořit výkopová zemina. Celkové
množství výkopové zeminy k odvozu se odhaduje na 12 000 m3 pro uliční křídlo a
54 000 m3 pro zahradní křídlo a podzemní garáže. Zemina vytěžená v rámci výkopu
stavební jámy bude odvážena bez mezideponování. Zemina potřebná do zpětných
zásypů okolo objektu bude dovezena v době potřeby z vhodného zdroje. Odvezená
zemina bude nabídnuta k recyklaci nebo k novému využití. Ukládání odpadů na
skládku je třeba využít až v krajním případě. Kontaminace půdy cizorodými látkami se
v lokalitě nepředpokládá.
Součástí stavebních prací bude i rozrušení a odstranění zpevněných asfaltových
ploch a současných konstrukcí. Objem těchto odpadů bude do 1 500 m3. Dále budou
na staveništi probíhat přeložky či likvidace inženýrských sítí; stávající překládaná
potrubí budou vyzvednuta ze země a odstraněna jako odpad. Výčet odpadů
vznikajících v době provádění stavebních prací je uveden v tabulce B.16.
Tab. B.16. Druhy a kategorie odpadů – odpady vznikající při stavební činnosti
O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad, * – odpad zařazen mezi nebezpečné odpady

1

Číslo
odpadu

Název odpadu

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 01

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné odpady
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi bez obsahu dehtu
Měď, bronz, mosaz

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
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Kategorie
odpadu

Číslo
odpadu

Název odpadu

17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 03
17 05 04
17 06 04
17 09 04

Hliník
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kameny
Izolační materiály
Směsné stavební a demoliční odpady

O
O
O
O
N
O
O
O

Jednotlivé odpady budou ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány
tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby. Odpady budou dále
předávány oprávněným osobám (firmám). Staveništní suť bude využívána buď
samotným původcem nebo bude nabízena k využití jiným subjektům. Nakládání
s odpadem vzniklým při stavební činnosti bude upřesněno v projektu organizace
výstavby.
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odstraněny takto:
 recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení
 spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů
 zbylý nespalitelný odpad bude uložen na příslušné skládce

Odpady v době provozu
V objektu Hotelu Diplomat bude probíhat běžná hotelová činnost, provoz
gastronomických zařízení a dále různá sympozia, výstavy a přednášky. Přehled druhů
odpadů, které budou vznikat v době provozu, hrubý odhad jejich množství a způsob
odstranění je uveden v tab. B.17.
Tab. B.17. Přehled produkce odpadů v době provozu
Kód odpadu

Název odpadu

Množství
(t/rok)

Zdroj odpadů

Způsob využití
(odstranění)

25

gastronomie

kafilérie

02 02 02

Odpad živočišných tkání – zbytky surovin a
vařených jídel

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě – zelenina, ovoce

5

gastronomie

skládka

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě – pečivo

0,1

gastronomie

skládka

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly (včetně ostatního
papíru)

4,5

obaly výrobků

materiálové využití

15 01 02

Plastové obaly

0,6

obaly výrobků

materiálové využití

15 01 05

Kompozitní obaly

0,5

obaly výrobků

materiálové využití

15 01 07

Skleněné obaly

2

obaly výrobků, gastronomie

materiálové využití

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

0,01

čištění a údržba

spalovna
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Kód odpadu

Množství
(t/rok)

Zdroj odpadů

Způsob využití
(odstranění)

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkanina

0,01

čištění a údržba

spalovna

16 06 04

Alkalické baterie

0,001

provoz kanceláří

zpětný odběr

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

0,01

údržba zařízení

zpětný odběr

20 01 23*

Chladničky

0,1

údržba zařízení

zpětný odběr

20 01 25

Jedlý olej a tuk

2,5

gastronomie

materiálové využití

20 01 36

Vyřazená elektronická zařízení

0,01

vrácené a vyřazené spotřebiče

zpětný odběr

30

zbytkový odpad od hostů a
návštěvníků, odpad z úklidu

předání svozové firmě
(skládka, spalovna)

20 03 01
*

Název odpadu

Směsný komunální odpad

odpad zařazen do kategorie N – nebezpečný odpad

Nakládání s nebezpečnými odpady je podmíněno souhlasem příslušného úřadu
k nakládání s nebezpečnými odpady pro jejich původce, limit produkce není stanoven.
Původce je povinen vést evidenci odpadů. Dále je původce povinen ohlašovat
produkci a nakládání s odpady, přesáhne-li množství nebezpečných odpadů
50 kg/rok nebo ostatních odpadů 100 t/rok.
Do přehledu očekávané produkce odpadů nejsou zahrnuty odpady z technického
provozního zázemí (strojovny), stavebních úprav apod. Předpokládá se, že bude
nakládání s těmito odpady zajištěno v rámci servisních služeb.
Charakteristika vznikajících odpadů:
 Odpad kat. č. 02 02 02 – Odpad živočišných tkání (maso, kosti, zbytky vařených jídel) bude ukládán do
stabilního chladicího boxu. Odpad bude vyvážen v pravidelných intervalech (zpravidla do 48 hod).
 Odpad kat. č. 02 03 04 – Surovina nevhodná ke spotřebě zahrnuje odpad z přípravy jídel v teplé kuchyni
(ovoce a zeleniny). Odpad bude ukládán v prostorech vyhrazených odpadovému hospodářství (dále OH).
 Odpad kat. č. 02 06 01 – Surovina nevhodná ke spotřebě zahrnuje odpad z přípravy jídel ve studené
kuchyni (pečivo). Odpad bude ukládán v prostorech vyhrazených odpadovému hospodářství.
 Odpad kat. č. 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly zahrnuje sběrový papír a karton. Pod tuto položku
spadá předpokládaná produkce papíru, a to jak od administrativních pracovníků hotelu, tak i z prodejen a
gastronomie. Po naplnění nádob bude papír odvážen k dalšímu využití. V případě, že dojde ke znehodnocení
papíru jinými druhy odpadů vlivem špatného třídění, např. plastovými obaly, kompozitními obaly, odpady
z potravin apod., bude s tímto odpadem naloženo jako se směsným komunálním odpadem kat. č. 20 03 01.
 Odpad kat. č. 15 01 02 - Plastové obaly zahrnuje veškeré čisté obalové folie, PET lahve a jiné plastové
obaly. Plasty budou tříděny a ukládány do separačních nádob a poté odváženy k dalšímu využití.
 Odpad kat. č. 15 01 05 - Kompozitní obaly zahrnuje veškeré čisté nápojové kartony zejména z provozu
gastronomie. Kompozitní obaly budou tříděny a ukládány do separačních nádob a poté odváženy k dalšímu
využití.
 Odpad kat. č. 15 01 07 – Skleněné obaly sklo, zejména z gastronomických provozů bude ukládáno do
nádob na sběr bílého a barevného skla. Nádoby budou vyprazdňovány dle potřeby.
 Odpad kat. č. 15 01 10 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek zahrnuje odpad znečištěný barvou,
chemickými látkami (čisticími prostředky), lepidlem atp. Odpad bude ukládán do plastových nádob
umístěných v prostoru OH a odvážen dle potřeby.
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 Odpad kat. č. 15 02 02 – Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina zahrnuje odpad znečištěný
ropnými látkami a rozpouštědly tj. textil, piliny, filtr. materiály, vapex atp. Odpad bude ukládán do plastové
nádoby umístěné v prostoru OH.
 Odpad kat. č. 16 06 04 – Alkalické baterie Tento odpad bude vznikat ojediněle a jedná se o odpadní
baterie z provozu kanceláří. Při vzniku bude ukládán do malého uzavíratelného kontejneru, který bude
umístěn v prostoru OH. Tento odpad bude odevzdáván v rámci zpětného odběru použitých výrobků.
 Odpad kat. č. 20 01 21 - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť bude vznikat pouze ojediněle, a to při
rozbití zářivek během manipulace s nimi. Rozbité zářivky budou shromažďovány ve speciálním
shromažďovacím kontejneru v prostoru OH a následně předány oprávněné osobě k odstranění. Nepoškozené
upotřebené zářivky budou předávány v rámci zpětného odběru servisní firmě. Větší produkci tohoto odpadu
lze předpokládat po cca 2 letech provozu komplexu.
 Odpad kat. č. 20 01 23 – Chladničky jedná se o znehodnocené a nefunkční chladničky. Tento odpad bude
vznikat ve větším množství nejdříve cca po 10 letech provozu komplexu a poté bude odevzdán v rámci
zpětného odběru použitých výrobků.
 Odpad kat. č. 20 01 25 – Jedlý olej a tuk jedná se o přepálený tuk a fritovací olej ze smažení (bez příměsí
vody, masa a kostí). Při vzniku bude odpad shromažďován v kanystrech a skladován v chladicím boxu.
 Odpad kat. č. 20 01 36 – Vyřazená elektronická zařízení jedná se zejména o vyřazené, znehodnocené a
nefunkční PC, monitory a další elektospotřebiče, jako např. televizory, radiomagnetofony, fritovací hrnce,
mikrovlnné trouby atd. Větší produkci lze předpokládat po cca 3 letech provozu. Tento odpad bude odevzdán
v rámci zpětného odběru použitých výrobků.
 Odpad kat. č. 20 03 01 – Směsný komunální odpad zahrnuje běžný, nerecyklovatelný a dále nevyužitelný
směsný odpad od hostů, z provozu administrativy, úklidu vnitřních ploch a dále pak odpad produkovaný
návštěvníky ve všech vnějších prostorách areálu zahrnující prostory vstupů, parkoviště, restaurace a
prodejny. Tento odpad bude shromažďován v příslušných nádobách a odvážen svozovou firmou.

Nebezpečné odpady budou vznikat nepravidelně. Zpočátku lze očekávat velmi
malou produkci z běžné údržby – absorpční činidla, znečištěné obaly. Větší množství
nebezpečných odpadů bude vznikat přibližně až po 2 letech provozu, kdy budou
postupně dosluhovat zářivky. Po cca 3 letech začne být vyřazována zastaralá výpočetní
technika a jiné elektrospotřebiče. Dále po cca 10 letech provozu areálu lze očekávat,
že ve větší míře budou vyřazovány také ledničky. Všechny tyto odpady však budou
odevzdávány v rámci zpětného odběru použitých výrobků.
Ostatní odpady budou vznikat především při běžné prodejní a administrativní
činnosti. Hlavní měrou se na jejich množství budou podílet směsné komunální odpady,
dále vytříděné odpady obalové (papír, plasty, sklo) a odpady související se
zpracováním potravin v gastronomických provozech (ovoce, zelenina, pečivo, vařená
jídla). Vyřazování zařizovacích předmětů bude řešeno jednorázově a v bilanci běžné
produkce odpadů není uvažováno.
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B.III.4. Hluk a vibrace
Během provozu budou mít vliv na hlukovou situaci zařízení na střeše budovy
(stacionární zdroje) a dále pojezdy automobilů na komunikacích v okolí záměru.
Všechny stacionární zdroje hluku budou vybrány, případně zastíněny tak, aby jejich
provoz nezpůsoboval překračování limitních hladin hluku v chráněném prostoru budov
v denní ani noční dobu. Předpokládané stacionární zdroje hluku na objektu budou:


suché chladiče na Uličním křídle na terase posledního patra. Hladina akustického
tlaku 50 dB v 1,5 m



suché chladiče na Zahradním křídle na střeše. Hladina akustického tlaku 50 dB v 1,5 m



výdechy vzduchotechniky, zejm. odvětrání garáží. Hladina akustického tlaku 55 dB v 1 m

V období výstavby budou zdrojem hluku stavební stroje a pojezdy nákladní
dopravy po veřejných komunikacích. Stavební stroje, které budou využívány během
výstavby a jejich hlukové parametry, jsou uvedeny v tab. B.18.
Tab. B.18. Akustické parametry stavebních strojů
I. etapa
skutečné využití
použité stroje a zařízení
Nákladní automobil typ Tatra 815
Elektrická řetězová pila Husquarna
Nakladač kolový typ Liebherr A904 C
Rypadlo hydraulické Liebherr R 934 Litronic
Vrtačka typ Wirth ECO Drill 11 (600mm)
Automobilový jeřáb typ Tatra – Rapid
Vrtačka typ Wirth BO (150 mm)
Nakladač kolový typ UNC 060

počet

Hladina ak. výkonu Lw (dB)

počet
dnů

hod/den

42/42*
1
1
1
1
1
2
1

90
110
104
106
109
103
108
101

38
3
5
35
20
20
10
100

6
8
10
10
2
10
5

počet

Hladina ak. výkonu Lw (dB)

počet
dnů

hod/den

1
1
1
2
50/50
1
1
1
23/23
1

109
103
106
108
90
101
103
98
100
99

70
70
108
60
108
180
2
180
16
16

10
2
10
10
12
10
10
10
12
8

IV. etapa
skutečné využití
použité stroje a zařízení
Vrtačka typ Wirth ECO Drill 11 (600mm)
Automobilový jeřáb typ Tatra – Rapid
Rypadlo hydraulické Liebherr R 934 Litronic
Vrtačka typ Wirth BO (150 mm)
Nákladní automobil typ Tatra 815
Nakladač kolový typ UNC 060
Autojeřáb typ Liebherr 1300
Věžový jeřáb typ Liebherr 112 EC-H8
Autodomíchač AHM 7
Čerpadlo betonové směsi CIFA K4/44
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B.III.5. Záření
Objekt nebude zdrojem elektromagnetického ani radioaktivního záření.
B.III.6. Rizika havárií
V období výstavby je třeba eliminovat riziko havárie v důsledku případného
sesuvu půdy při provádění výkopových prací. Sesuv půdy by mohl narušit statiku
budov okolní zástavby, zejména vlastního hotelu Diplomat a obytných domů v okolí.
Během výstavby dále existuje riziko úniku ropných látek ze stavebních mechanismů a
nákladních automobilů. Riziko úniku ropných látek do prostředí bude minimalizováno
obvyklými postupy, které budou obsaženy v Plánu organizace výstavby (POV), který
předloží dodavatel stavby: používání stavebních mechanizmů a nákladních automobilů
v odpovídajícím technickém stavu s pravidelnou kontrolou jejich stavu, pravidelná
vizuální kontrola staveniště za účelem včasného odhalení případného úniku ropných
látek, odpovídající zajištění stavebních mechanismů a nákladních automobilů na
plochách staveniště v nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a pracovního
volna. Pokud by k úniku ropných látek došlo, bude dodavatel stavby postupovat podle
havarijního řádu, který bude součástí POV. Zjištění rozsahu kontaminace a provedení
případné sanace bude svěřeno odborné firmě. Dalším rizikem havárie během výstavby
s možností negativního ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví je požár na
staveništi. Toto riziko bude minimalizováno dodržováním standardních požárních
předpisů. Součástí POV bude zajištění předávání informací v případě vzniku požáru
dotčeným orgánům samosprávy, správním úřadům, veřejnosti a evakuační plán
okolních objektů. Při výstavbě budou použity standardní materiály a technologie.
Zásady minimalizace množství vzniku havárií (dodržování předpisů a technologických
postupů) budou uplatňovány v průběhu výstavby, kdy lze nejvyšší riziko očekávat při
odstraňování stávajících povrchů, objektů, překládce a napojování inženýrských sítí.
Jiná rizika havárie během výstavby s možnými dopady na životní prostředí prakticky
neexistují.
Při provozu objektů podobného typu se nepředpokládá výskyt havárií se
zásadním vlivem na životní prostředí. Krátkodobou významnou havárií může být
požár objektu, při němž budou do ovzduší uvolněny ve zvýšené míře znečišťující
látky, případně toxické produkty spalování. Projekt je navržen v souladu s technickými
normami tak, aby riziko požáru bylo minimalizováno. Při vypuknutí požáru je
nezbytné dodržovat požární a evakuační řád. Další riziko představuje manipulaci
s nebezpečnými látkami (čistící prostředky, dezinfekce). Při jejich nadměrnému úniku
do kanalizační sítě je třeba okamžitě uzavřít kanalizační přípojky a dále postupovat ve
shodě s manipulačním řádem kanalizací. Vlastní provoz bude srovnatelný s provozem
okolních objektů. Provoz gastronomie, hotelových prostor a obchodních ploch
navrhované stavby představuje zanedbatelné riziko havárie s významným vlivem na
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životní prostředí. Provoz podzemních garáží je z hlediska možného vzniku havárií
prakticky srovnatelný s běžným provozem na pozemních komunikacích. Možnost
vzniku dopravní nehody je však, s ohledem na nízkou pojezdovou rychlost v prostoru
podzemního parkoviště a při použití účelového dopravního značení, nižší. Případný
únik kapalin bude vzhledem k izolaci garáží od vnějšího prostředí méně závažný než
na současném venkovním parkovišti.
Stavební místo leží mimo záplavové území definované Územním plánem SÚ HMP.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území

Místo plánované výstavby se nachází na území městské části Prahy 6,
v katastrálním území Dejvice, v blízkosti Vítězného náměstí. Pozemek je na severu
vymezen chodníkem v Evropské ulici, na východě sousedí s budovou E-gate, z jihu je
ohraničen Kafkovou ulicí a na západě sousedí s parkem – budoucím místem výstavby
administrativní budovy Evropská 11. Převážnou část dotčeného území v současnosti
představuje hotel Diplomat. Vlastní místa výstavby slouží v současné době na severu
jako předjezd před hotel, na jihu pak jako zpevněné plochy (parkoviště). Pozemky
budoucích garáží jsou upraveny jako park, jehož terén je téměř v celé své ploše
zatravněn a doplněn několika vzrostlými stromy.
Severní hranici hodnoceného pozemku tvoří Evropská ulice, která společně
s ulicí Jugoslávských partyzánů, Svatovítskou a Vítězným náměstím představují
významné komunikační tahy v lokalitě. Vzhledem k umístění konečné stanice metra
trasy A na Vítězném náměstí, jsou na zmiňovaných komunikacích významné kromě
individuální dopravy také spoje městské hromadné dopravy, a to jak tramvajové,
tak autobusové. Nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje místní životní prostředí, je
tedy v současnosti silniční doprava. Jako negativní dopady na životní prostředí lze
označit zejména zvýšené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a hlukovou zátěž.
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
C.II.1.

Obyvatelstvo

Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 60 m jižním směrem od stávající
budovy Diplomatu. Jedná se o pětipatrový dům o 5 vchodech (č. p. 1456–1462) s 96
byty, umístěných v Kafkově ulici. Dle charakteru těchto objektů lze odhadnout počet
trvale žijících osob v tomto domě na cca 230 obyvatel. Další obytný pětipatrový dům
s 2 vchody (č. p. 1435, 1436) s 38 byty a cca 90 obyvateli je v ulici Generála Píky.
V Kafkově ulici, která pokračuje jihovýchodním směrem od záměru, se nachází další
pětipatrový dům o 5 vchodech (č. p. 1432, 1405–1402) s 92 byty, s předpokládaným
počtem 230 obyvatel. V domě č. p. 1432 je v přízemí Billiard club a restaurace
s vchodem z ulice Generála Píky. V přízemí domu č. p. 1402 se nachází kadeřnictví
středního odborného učiliště v Praze. Mezi ulicemi Kafkova a Evropská je
v Bankobystrické ulici spojený dům (šestipatrový č. p. 2081–2085 a sedmipatrový č. p.
2080) se 150 byty a s odhadovaným počtem 350 obyvatel.
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Další obytnou zástavbu v okolí, v severním směru ve vzdálenosti cca 45 m od
severní fasády Diplomatu, tvoří blok domů lemující protější stranu Evropské ulice. Ve
směru k Evropské ulici směřuje v bloku mezi Šolínovou a Studentskou ulicí celkem 10
vchodů, č. p. 344, 517, 515, 596, 591, 691-696. V domě č. p. 344 se nachází Domov
pro seniory Elišky Purkyňové. Ve zbývajících 9 domech je 128 bytů. Dle charakteru
těchto objektů lze odhadnout počet trvale žijících osob v těchto domech na cca 300
obyvatel. Mezi ulicemi Studentskou a Thákurovou je blok domů č. p. 529, 530 se 48
byty, s odhadem cca 100 obyvateli. V parteru těchto domů se nacházejí restaurace,
obchody apod. Západně od plánovaného záměru se nachází dva osmipodlažní
administrativní budovy, oddělené od sebe parkovištěm (Telefonica O2 a E-gate).
Hodnocená lokalita patří do urbanistického obvodu Úřednická kolonie
(č. 2320). V tomto obvodu převažují objekty sloužící k bydlení. Dle Sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2001, žilo v urbanistickém obvodě 2702 obyvatel.
Počet obyvatel na celém katastrálním území Dejvic k 31. 12. 2006 byl dle
Českého statistického úřadu 22 435, při rozloze 740 ha je hustota osídlení 3030
obyvatel na km2. Počet obyvatel na území městské části Prahy 6 k 30. 6. 2007 byl
celkem 99 125. Hustota zalidnění dosahuje v této MČ 2 385 obyvatel na 1 km2, čímž
se zařazuje mezi středně osídlené části města na úroveň Prahy 5, Prahy 12, 14 nebo 15.
Je zde evidováno celkem 9 027 domů a 43 808 trvale obydlených bytů.

C.II.2.

Doprava

Posuzovaný objekt se nachází v katastrálním území Dejvice a je lemován
severně Evropskou a z jihu Kafkovou ulicí. Evropská ulice je čtyřpruhovou směrově
dělenou komunikací se zvýšeným tramvajovým pásem, která plní sběrnou funkci při
napojení na rychlostní komunikaci R7 a Silniční okruh kolem Prahy. V blízkosti hotelu
se Evropská rozšiřuje o autobusový záliv o šířce 6,80 m. Ulice Kafkova, která
plánovaný záměr lemuje z jižní strany, je od ulice Generála Píky jednosměrná a na její
pravé straně se nachází parkoviště pro osobní auta, které je na 22 stání, poté se z ní
směrem k hotelu stává dvousměrná komunikace.
Dostupnost lokality je zajištěna prostřednictvím městské hromadné dopravy ve
vazbě na zastávku metra na trase A „Dejvická“, autobusovou a tramvajovou zastávku
„Dejvická“, jež se nacházejí ve značné blízkosti objektu.
Nejvýznamnější komunikací v bezprostřední blízkosti záměru je Evropská
ulice, která společně se Svatovítskou, ulicí Jugoslávských partyzánů, Čsl. armády a
kruhovým objezdem na Vítězném náměstí tvoří hlavní dopravní tepny v lokalitě. Jedná
se o silně zatížené komunikace, které dle údajů TSK-ÚDI z roku 2008 s doplněním
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poskytnutých poznatků z místního šetření v srpnu 2009 činily intenzity dopravy na
Evropské ulici 30 000 vozidel, z toho 2010 nákladních vozidel a autobusů za den. Na
ulici Jugoslávských partyzánů to bylo 19 700 vozidel, z toho 1 400 nákladních vozidel
a autobusů, na Svatovítské pak 23 600 vozidel, z čehož bylo 1590 nákladních vozidel a
autobusů. Na ulici Československé armády je podle podkladů TSK-ÚDI intenzita
26 100 vozidel, z toho 1 000 nákladních a autobusů.

C.II.3.

Kvalita ovzduší

V okolí hodnoceného objektu se nenachází žádná měřicí stanice kvality
ovzduší. Úroveň znečištění ovzduší přímo v dané lokalitě je možné vyhodnotit na
základě projektu Modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy1, který
hodnotí znečištění ovzduší na území města ve více než 8 000 referenčních bodech
v trojúhelníkové síti s krokem 300 m, a to na základě informací o více než 7 500
zdrojích znečištění ovzduší.
Pro účely vyhodnocení imisní situace v místě plánované výstavby jsou
v následujícím přehledu uvedeny vypočtené koncentrace znečišťujících látek ve třech
bodech v okolí a přímo v místě hotelu Diplomat:
 RB 8805 – jihozápadně od objektu hotelu Diplomat při křižovatce ulic Gymnazijní a
Generála Píky
 RB 8806 – jihovýchodně od objektu v prostoru spojených domů mezi ulicemi Generála
Píky, Kafkovou a Buzuluckou.
 RB 8916 – severně od objektu při křižovatce ulic Evropská a Studentská
 RB 9999 – v prostoru hotelu Diplomat
Tab. C.1. Průměrné roční koncentrace v referenčních bodech – rok 2008
RB

IHr SO2
(μg.m-3)

SO2 Nas
%

IHr NO2
(μg.m-3)

NO2 Nas
%

IHr PM10*
(μg.m-3)

PM10 Nas
%

IHr BZN
(μg.m-3)

BZN Nas
%

8805
8806
8916
9999

4,72
4,77
4,74
4,69

–
–
–
–

33,48
36,98
39,16
35,52

76
84
89
80

29,92
33,14
63,53
38,13

75
83
159
95

1,22
1,15
1,11
1,17

17
16
15
16

LV+MT

Nestanoven

44

40

Vysvětlivky:
IHr .....................průměrná roční koncentrace znečišťující látky (µg.m-3)
Nas....................násobek imisního limitu IHr znečišťující látky
LV+MT.............imisní limit zvýšený o mez tolerance k roku 2008

1

7

*

) PM10 včetně vlivu sekundární prašnosti

Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, Aktualizace 2008, hl. m. Praha, prosinec 2008
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 průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého se v zájmovém území pohybují na úrovni do
5 μg.m-3. Imisní limit není stanoven.
 průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se ve vybraných referenčních bodech
pohybují od 33 μg.m-3 jihozápadně od místa výstavby po 39 µg.m-3 severně u křižovatky.
V místě výstavby byly vypočteny hodnoty na úrovni 36 µg.m-3. Imisní limit překročen nebyl.
 průměrné roční koncentrace suspendovaných částic jsou v intervalu 30 – 64 μg.m-3,
přičemž nejnižší hodnoty byly opět vypočteny jižně od záměru, nejvyšší pak u křižovatky
ulic Studenstská a Evropská. Přímo v místě výstavby byly vypočteny koncentrace na
úrovni 38 µg.m-3, tj. mírně pod úrovní limitu.
 v případě benzenu se vypočtené hodnoty pohybují mezi 16 – 17 % imisního limitu
zvýšeného o mez tolerance.

Tab. C.2. Maximální krátkodobé koncentrace v referenčních bodech – rok 2008
RB

IHk SO2
(µg.m-3)

SO2 Nas
%

SO2 Pre
% roku

IHk NO2
(µg.m-3)

NO2 Nas
%

8805
8806
8916
9999

22,1
23,8
26,1
24,2

6,3
6,8
7,4
6,9

0
0
0
0

168,8
196,0
206,0
200,2

77
89
94
91

LV+MT

350

0,3

220

NO2 Pre IHd PM10 PM10 Nas PM10 Pre
%
% roku (µg.m-3)
% roku
0
0
0
0
0,2

269,0
250,8
373,8
277,4

538
502
748
555
50

10,6
12,5
30,9
15,5
9,6

Vysvětlivky:
IHk ....................nejvyšší krátkodobé max. koncentrace znečišťující látky (µg.m-3)
Nas....................násobek krátkodobého imisního limitu IHk
Pre.....................doba překročení krátkodobého imisního limitu IHk (%)
LV+MT.............imisní limit zvýšený o mez tolerance

Hodnoty maximálních hodinových koncentrací jsou pouze doplňkovou
informací o kvalitě ovzduší. Jsou vypočteny pro nejhorší emisní a rozptylovou situaci,
což zahrnuje zejména skutečnost, že pro každý referenční bod je uvažováno proudění
vzduchu ve směru od emisně nejvýznamnějšího zdroje. Dále se uvažuje, že všechny
zdroje v celé Praze jsou v provozu současně a ze všech kombinací meteorologických
podmínek dle větrné růžice je vybrána ta, která je spojena s nejvyšší koncentrací
v daném bodě. Je zřejmé, že daná kombinace emisních a meteorologických podmínek
nemusí během roku (či několika let) vůbec nastat, nadto jsou hodnoty obvykle
vypočteny v bodě pro mírně odlišné podmínky a nevyskytnou se tedy v území
současně.
 maximální hodinové koncentrace oxidu siřičitého se v zájmovém území v současné době
pohybují na úrovni 22 – 26 μg.m-3, což je hluboko pod úrovní stanoveného imisního
limitu.
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 vypočtené maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého se pohybují mezi 168 a
206 μg.m-3 (76 – 93 % imisního limitu s mezí tolerance). Přímo v místě plánované
výstavby byly vypočteny hodnoty 200,2 µg.m-3.
 maximální denní koncentrace částic PM10 jsou v rozmezí 250 – 373 μg.m-3, přímo v místě
plánované výstavby hodnoty dosahují 277 μg.m-3. Imisní limit pro denní koncentrace
PM10 činí 50 µg.m-3. Vypočtená hodnota představuje pravděpodobnou nejvyšší
naměřenou koncentraci během roku v daném místě a nelze jí s limitem přímo srovnávat. O
splnění limitu vypovídá ukazatel počtu překročení limitu denních koncentrací v průběhu
roku. Ten je limitován počtem 35 (9,6 % roční doby), podle modelových výpočtů je
v území nutné očekávat překročení v rozsahu 10,6 – 30,9 %roční doby. V okolí záměru je
tedy nutné předpokládat překračování imisního limitu pro denní koncentrace PM10.

Na základě uvedených hodnot je možné lokalitu hodnotit jako středně až silně
imisně zatíženou. V blízkosti navrhované budovy v bezprostřední blízkosti Vítězného
náměstí je nutno očekávat překročení limitů pro oxid dusičitý a pro suspendované
částice frakce PM10.
Výsledky modelových výpočtů též umožňují zjistit příspěvky jednotlivých
skupin zdrojů k průměrným ročním koncentracím a identifikovat tak hlavní původce
znečištění ovzduší v území. Na základě výsledků modelových výpočtů je tedy možné
konstatovat, že:


nejvýraznější podíl na imisní zátěži oxidem siřičitým má dálkový přenos znečištění
(52 %), další významný podíl mají plošné zdroje (38 %),. Bodové zdroje mají podíl
nejvýše 8 %.



imisní zátěž oxidem dusičitým je zhruba z 40 – 48 % způsobena dopravními zdroji,
přičemž vyšší hodnoty lze očekávat zejména v okolí Svatovítské ulice. Dálkový přenos
znečištění pak tvoří asi 33 – 38 %. Plošné zdroje tvoří nejvýše 13 % imisní zátěže.



v případě suspendovaných částic frakce PM10 je nejvýznamnějším zdrojem sekundární
prašnost z nedopravních zdrojů, sekundární prašnost z dopravy a také dálkový přenos
znečištění s přírodním pozadím. Tyto skupiny zdrojů v závislosti na umístění
referenčního bodu vykazují hodnoty v rozmezí 25 – 65 %. Plošné zdroje se podílejí na
imisní zátěži nejvýše 3 %.



na celkové imisní zátěži benzenem se nejvíce podílí automobilová doprava (60 – 70 %),
dálkový přenos znečištění (20 – 22 %), plošné zdroje pak tvoří 8 – 10 % imisní zátěže
v lokalitě.
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Hluk

C.II.4.1. Současná hladina hluku
Navrhovaný záměr se nachází v blízkosti Evropské ulice, která představuje
dominantní liniový zdroj hluku v území a má na okolí zásadní vliv. Pro orientační
vyhodnocení hlukové zátěže v lokalitě byla předpokládaná akustická zátěž v lokalitě
převzata z Atlasu životního prostředí v Praze, kde jsou publikovány ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A z roku 2000.
V denních hodinách (6 – 22 hod) byla v hodnocených bodech u fasády hotelu
Diplomat vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku v rozsahu od 65 do 70 dB.
U druhého nejbližšího objektu, severní fasády obytného domu v Banskobystrické ulici,
byly v projektu vyhodnoceny LAeq v rozmezí od 65 do 75 dB. U zástavby přes
Evropskou ulici hodnoty překračují 70 dB.
V noční době je situace obdobná, dominantním zdrojem hluku v oblasti je
Evropská ulice. U fasád byly zaznamenány hodnoty od 50 dB (hotel Diplomat) po 60 –
65 dB u severní fasády domů v Banskobystrické ulici a naproti záměru podél
Evropské.
Hodnocení provedené v rámci strategického hlukového mapování uvádí podél
Evropské ulice u hotelu Diplomat hodnoty hlukového ukazatele pro den-večer-noc
(Ldvn) v intervalu 70 – 75 dB, pro zástavbu na severní straně ulice v hodnotách nad
75 dB. Domy v Kafkově ulici jsou zatíženy hodnotami 60 – 65 dB. Pro noční dobu je
situace obdobná, hodnoty se pohybují o 10 dB níže, tj. u hotelu Diplomat 60 – 65 dB,
na severní straně Evropské 65 – 70 dB, v Kafkově ulici do 50 – 55 dB.
V rámci hlukové studie bylo v lokalitě provedeno měření hluku. Měření
proběhlo 20. října 2009 od 10:00 do 12:00 hodin v blízkosti plánované výstavby
záměru. Sonda byla umístěna na hranici chráněného prostoru na severní fasádě hotelu
Diplomat o adrese Evropská 370. Mikrofon byl umístěn 2 m nad zemí a byl vzdálen
30 m od krajního jízdního pruhu na Evropské ulici. Hladina hluku v lokalitě byla
naměřena o hodnotě 68,3 dB.
Rozdíl mezi hodnotami spadá do intervalu přesnosti měření. Lze konstatovat, že
výsledky modelované v programu Hluk+ korelují se skutečnou akustickou zátěží
v hodnocené lokalitě a model Hluk+ je možné použít pro odhad akustické zátěže
v daném území v hodnoceném roce 2012.
Protokol měření je součástí akustické studie (příloha 2)
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Fauna

V posuzované lokalitě se vyskytuje fauna městského prostředí, zoologické
složení není výjimečné oproti obdobným lokalitám v Praze, případně v jiných větších
městech.
Území plánované stavby představuje vysoce urbanizovanou krajinu v těsné
blízkosti bytové zástavby a hlavních komunikací v území. Člověkem takto
modifikované a využívané území prakticky vylučuje, aby zde byly zastoupeny
náročnější druhy živočichů. V dubnu 2008 byly na vedlejší lokalitě zaznamenány
běžné druhy bezobratlých, ale nebyl prokázán výskyt obojživelníků ani plazů. Z ptáků
se vyskytují Carduelis chloris (zvonek zelený), Fringilla coelebs (pěnkava obecná),
Parus major (sýkora koňadra), Pica pica (straka obecná), Turdus merula (kos černý).
Ze savců byl zaznamenán výskyt ježka západního (Erinaceus europaeus)
Z hlediska přítomnosti zjištěných živočichů lze konstatovat, že se jedná
především o náhodné migranty, kteří nemají k území žádný vztah. Žádný ze zjištěných
druhů živočichů není zvláště chráněným druhem, žádný ze zjištěných druhů není
uveden v Červených seznamech živočichů České republiky. Z ornitologického
hlediska je lokalita nevýznamná, chybí keřové patro – menší počet pro ptáky ne zcela
vhodných keřů je při okrajích lokality. Nebyla nalezena žádná vhodná dutina pro
hnízdění. Ze zoologického hlediska není dotčený prostor plánované výstavby příliš
významný. Nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné živočišné druhy ve smyslu zákona
114/1992 Sb. Plocha je navíc pravidelně zatížena velkým množstvím venčených psů,
stejně tak sousedstvím s frekventovanou ulicí Evropská. Vzhledem k nedostatečnému
množství možných úkrytů, absence míst pro rozmnožování a rušivých vlivů lze
konstatovat, že pravidelný výskyt zvláště chráněných živočichů je v lokalitě velmi
nepravděpodobný a posuzované území je pro jejich trvalý život nepříhodné (nejedná
se o jejich biotop).
C.II.6.

Flóra

Místo výstavby tvoří tři charakterem odlišné plochy. Na severu v místě Uličního
křídla je to částečně zpevněná plocha doplněná výsadbami v terasách před hotelem.
V místě budoucího náměstíčka (západně od hotelu) je plocha převážně zpevněná a
nachází se zde vjezd do garáží hotelu, který je opět doplněn výsadbami keřů a stromů.
V jižní části, v místě budoucího Zahradního křídla a podzemních garáží, se nachází
částečně zpevněná plocha a zejména zelená travnatá plocha se stromy a keři.
Na zájmovém území bylo dendrologickým průzkumem vyhodnoceno celkem 38
listnatých stromů a 17 keřových skupin.
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V chodníku podél Kafkovy ulice jsou dva vzrostlé stromy líska turecká
(Corylus colurna) a bříza bělokorá (Betula pendula). Dále podél příjezdu k hotelu je
rozvolněná skupina pěti sakur (Prunus serrulata ´Kanzan‘) a třešně ptačí. Jedná se o
dospělé jedince s dobrou vitalitou i zdravotním stavem. Na některých kmenech jsou
mladé obrosty.
Tato skupina pak pokračuje vrbou (Salix caprea), pravděpodobně
z uchyceného náletu a dále sedmi japonskými třešněmi – sakurami, z nich 4 jsou dnes
zplanělé, je u nich dominantní podnož – třešeň ptačí, stromy změnily svůj habitus.
U několika z nich se projevuje onemocnění – klejotok a jsou patrná poranění na
kmenech. V keřové skupině nad parkovištěm za hotelem skupinu uzavírá mladý strom
třešně ptačí (Prunus avium) – jedná se pravděpodobně odrostlý nálet. Ve svahu pod
Kafkovou ulicí je skupina škump (Rhus typhina). Asi uprostřed travnaté plochy za
hotelem je vzrostlý solitér jírovce (Aesculus hippocastanum). Jedná se 15 m vysoký
strom, jehož přibližné stáří je okolo 80 let. Má široce vejčitou hustou, kompaktní
korunu, která je díky stanovištním podmínkám pravidelná do všech stran. Na kmeni je
1 m velká otevřená rána, dřevní svazky jsou zde narušené a je pravděpodobné
nakažení dřevokaznými houbami. Z kořenových náběhů vyrůstají výmladky. Dále jsou
poblíž jírovce dvě třešně ptačí, mladé stromy s drobnými poraněními v koruně a na
kmeni. Pravděpodobně se jedná o odrostlé nálety. Na východním okraji zájmové
plochy jsou hodnoceny další tři stromy – jedna japonská třešeň, dále zplanělá sakura
dnes s dominantní třešní ptačí s poškozeným kmenem a klejotokem a javor jasanolistý
(Acer negundo), trojkmen s nízce nasazenou korunou.
Keřové patro je v ploše za hotelem zastoupeno zapojenými přerostlými
skupinami keřů. Keřové porosty jsou zastoupeny zlaticí (Forsythia intermedia),
rybízem (Ribes sp.), tavolníkem (Spiraea vanhouttei, arguta), zimolezem (Lonicera
tatarica), bobkovišněmi (Prunus laurocerassus), dřišťálem (Berberis thunbergii
´Atropurpurea´), ojediněne náletem černého bezu (Sambucus nigra) a popínavkou
(Clematis vitalba). Jedná se o přerostlé, zapojené skupiny, které jsou dnes již ve své
třetí třetině růstové aktivity. Ze sociálního hlediska se jedná o nepřehledné kompaktní
porosty nabízející úkryt všem možným, ne vždy bezpečným individuím.
Na západní straně hotelu bylo inventarizováno celkem 10 stromů, z toho 7 nově
vysazených jinanů dvoulaločných (Ginkgo biloba) podél sousední novostavby, a dále
v ostrůvku u vjezdu do podzemních garáží – jedna lípa (Tilia sp.), dvě sakury (Prunus
serrulata ´Kanzan´). Zbývající volné plochy jsou osázeny půdopokryvnými a vyššími
keři. Druhové zastoupení keřového patra nových výsadeb mezi parkovacími stáními
podél sousední budovy je tvořeno kombinací třezalky, skalníku a pachysandry
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(Hypericum calycinum, Cotoneaster praecox, Pachysandra terminalis). Na ostrůvku
rostlého terénu mezi budovami je souvislá skupina keřů zastoupena zimolezem,
hlohyní, skalníkem, tavolníkem a břečťanem (Lonicera pileata, Pyracantha coccinea,
Cotoneaster sp., Spiraea bumalda, Hedera helix). V druhém ostrůvku je v travnaté
ploše skupina tisů (Taxus media cv.).
Před hotelem směrem k Evropské ulici na svazích a terasách kolem fontány se
jedná o husté, zapojené výsadby především jehličnatých a stálezelených keřů. Dřeviny
zde byly vysazeny v hustém sponu, který odpovídá trendům výsadeb minulé doby.
Dnes již v důsledku omezeného prostoru dochází k silnějším vertikálním i
horizontálním konkurenčním tlakům. Dřeviny se vzájemně prorůstají a přerůstají.
Celkově se ale jedná o vitální a poměrně zdravé porosty ve 2.–3. třetině své růstové
aktivity. Estetické a kompoziční hledisko zde není hodnoceno. z druhů je možné
zmínit skalník (Cotoneaster sp., Cotoneaster suecicus ´Coral Beauty´), jalovce
(Juniperus media ´Pfitzeriana´, Juniperus scopulorum cv.´), tisy (Taxus media cv.,
Taxus baccata ´Repandens´), zimolez (Lonicera pileata), kalina (Viburnum pragense),
růže (Rosa sp.), škumpa (Rhus typhina), zerav (Thuja occidentalis), smrk (Picea abies
cv.), břečťan (Hedera helix).
Výčet inventarizovaných dřevin a jejich zákres a ocenění, jsou uvedeny
v příloze 4.
C.II.7.

Chráněná území, ÚSES

Lokalita stavby ani její nejbližší okolí nejsou situovány v chráněném území
z hlediska vodohospodářského ani se zde v současnosti nenacházejí ložiska nerostných
surovin, které by omezovaly realizaci daného záměru. Dotčené území je zcela
přeměněné člověkem, nejsou zde pozemky zařazené do zemědělského půdního fondu
ani pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Pozemek plánované výstavby se nenachází ve vymezených plochách zvláště
chráněných území (přírodní památka, přírodní rezervace, národní přírodní památka,
národní přírodní rezervace). Nejblíže hodnocenému záměru (cca 1,3 km
severovýchodně) se nachází přírodní památka Královská obora, na kterou na severu
navazuje PP Pecka. Realizací záměru nebudou ZCHÚ dotčeny ani ovlivněny.
Asi 200 m od objektu je vymezen pruh začleněný do celoměstského systému
zeleně (tvoří ho linie ulic Pevnostní – Gymnasijní – Thákurova). Tento systém tvoří
plochy zeleně, které v městské struktuře plní ekologickou (ekostabilizační nebo
hygienickou), rekreační nebo prostorotvornou funkci a které mají vzájemnou
prostorovou vazbu.
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Nejbližší prvky ÚSES v okolí záměru jsou:
 ÚSES R2 (regionální biocentrum nefunkční) – 920 m jižně. Jedná se o území podél potoka
Brusnice.
 ÚSES N3 (osa nadregionálního biokoridoru funkční) – 1,6 km východně. Jedná se o jižní
hranici přírodní památky Královská obora.
 ÚSES N3 (osa nadregionálního biokoridoru funkční) – jižní část tohoto prvku se územně
shoduje s PP Petřínské skalky, z jihu na toto území navazuje EVL Petřín (ÚSES kategorie
R1 – Regionální biocentrum funkční)

Nejbližší přírodní park se nachází 1,5 km severozápadně od záměru a jedná se o
přírodní park Šárka – Lysolaje, který představuje nejzachovalejší přírodní oblast
Prahy, není narušen ani rozsáhlejší těžbou kamene. Na jeho území se nachází 8
přírodních památek a mnoho dalších přírodovědně zajímavých míst (niva Šáreckého
potoka pod Vizerkou, skalní výchozy a sutě u Primátorské cesty, lesostep pod
Kuliškou).
V zájmové lokalitě se nenachází žádné Evropsky významná lokalita ani ptačí
oblasti (systém Natura 2000).
Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči se pozemek nachází
v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.

C.II.8.

Geologické poměry

Podle regionálního členění naleží zájmové území do Hercynského systému, do
provincie Česká vysočina, Poberounské soustavě, Brdské oblasti, celku Pražská
plošina, podcelku Kladenské tabule, okrsku Hostivické tabule. Dejvice tvoří
nejvýchodnější část Hostivické tabule, která sousedí s Pražskou kotlinou náležící již do
celku Říčanské plošiny.
Z hlediska regionální geologie je dané území budováno spodnopaleozoickými
horninami Barrandienu ordovického stáří. Konkrétně se zde jedná o horniny
dobrotivského souvrství, které je reprezentováno tmavě šedými, jemně slídnatými,
jílovitoprachovými břidlicemi. Ve zvětralé až silně zvětralé podobě se břidlice
dobrotivského souvrství rozpadají na ploché úlomky a střípky hnědorezavé barvy. Při
povrchu skalního podkladu je břidlice hlinitostřípkovitě rozložená, místy zbarvená
povlaky rezavých a tmavě šedých oxidů železa a manganu. Lokálně se v břidličné
sekvenci vrstev mohou vyskytnout polohy šedých až světle šedých řevnických
křemenců. Jedná se o velmi tvrdou horninu s proplástky jílovců.

47

s. r. o.

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

OZNÁMENÍ PODLE ZÁK. Č. 100/2001 SB.
DIPLOMAT HOTEL PRAHA – NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Povrch skalního podkladu je v okolí uvažovaného prostoru výstavby zakryt
souvislou vrstvou zemin kvartérního pokryvu. Jedná se o humózní horizont, navážky,
eolické až eolicko-deluviální sedimenty, pohřbený půdní horizont, deluviální
sedimenty a fluviální terasové sedimenty. Celková mocnost zemin kvartérního pokryvu
se pohybuje mezi 25,90 až 29,20 m.
Nejsvrchnější horizont kvartérních sedimentů představuje 5 – 10 cm navážka
hnědé humózní písčité hlíny – ornice. Pod ní je celá plocha zájmové stavební parcely
zakryta navážkou – 1,0 až 2,3 m mocnou vrstvou světle hnědých, hnědých,
šedohnědých, hnědožlutých až okrově žlutých jílovitopísčitých a písčitých hlín a
středně zrnitých hlinitých písků s příměsí úlomků a valounů cihel, břidlic, křemene,
betonu, strusky, prachovce, křemence a droby.
V podloží navážek se vyskytují eolické a eolicko-deluviální sedimenty
zastoupené převážně sprašovými hlínami, v menší míře i sprašemi. Ty překrývají celé
zájmové území v poloze 8,8 – 9,8 m mocné.
Následující polohu, směrem do hloubky tvoří deluviální sedimenty, které jsou
reprezentovány písčitými hlínami a hlinitými písky, jemně až středně zrnitými, místy
i slabě jemně písčito-jílovitými hlínami s příměsí polozaoblených střípků a drobných
úlomků opuky, ojediněle i břidlic. Mocnost svahovin se pohybuje mezi 2,3 – 5,4 m.
Deluviální sedimenty se vyznačují poměrně složitou skladbou a variabilitou typů
zemin.
Bázi kvartérního patra tvoří fluviální (říční) terasové sedimenty, které jsou
výsledkem akumulační činnosti řeky Vltavy v pleistocénu. Fluviální sedimenty dejvické
terasy překrývají celoplošně skalní podklad zájmového území. Jedná se o polohy, které
jsou ve svrchní části tvořené polohou slídnatého, žlutohnědého, jílovitého, jemně
zrnitého písku. V jejich podloží jsou v severní části území uloženy jemně až středně
zrnité, slabě zahliněné písky s ojedinělými zaoblenými valouny křemene. Jejich mocnost
dosahuje až 2,5 m. Na bázi terasy je uložena cca 10,7 – 11,8 m mocná poloha
polymiktních písčitých štěrků až štěrků. Štěrky jsou tvořeny zaoblenými až
polozaoblenými valouny křemene, křemence, v menší míře i prachovce, droby,
vápence, amfibolitu a krystalinickými horninami. Celková mocnost fluviálních
uloženin se pohybuje mezi 12,0 až 13,8 m.
V dotčeném území se nevyskytují ložiska nerostných surovin.
C.II.9.

Hydrogeologické poměry

Dle hydrogeologické rajonizace ČR je území lokality součástí hydrogeologického rajónu 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Obecně lze
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konstatovat, že zásoby podzemních vod v horninách protoerozoika a paleozoika jsou z
vodohospodářského hlediska méně významné, jak z pohledu množství, tak i jakosti.
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny pozicí parcely
v oblasti vyšší terasy Vltavy. Možnost infiltrace srážkových vod je výrazně
limitována. To je dáno umístěním lokality v silně urbanizované oblasti s malou
efektivitou vsaku srážkových vod, dále přítomností 8,8 – 9,8 m mocné vrstvy
sprašových hlín a spraší, které lze z hydrogeologického hlediska považovat za
prakticky nepropustné. Prostředím výskytu podzemní vody jsou dobře propustné
fluviální terasové štěrky, jejichž báze je tvořena relativně nepropustnými jílovitoprachovitými břidlicemi dobrotivského souvrství. Tyto horniny dotují slabými
přítoky vody zvodnělý kolektor. Vzhledem k výrazně omezené infiltraci srážkových
vod a slabému přítoku podzemní vody z prostředí skalního podkladu lze konstatovat,
že vydatnost horizontu je i přes vysokou propustnost terasových štěrků značně
omezená.
V prostředí fluviálních sedimentů vytváří podzemní voda průlinové
zvodnění se souvislou hladinou. Místní říční uloženiny jsou převážně velmi dobře
průlinově propustné (štěrkopísky a štěrky) s koeficientem filtrace řádově mezi 10-3 a
10-5 m.s-1. Vydatnost horizontu podzemní vody v pokryvných útvarech je udávána
řádově v l/s, ale vlivem husté zástavby a zpevněných ploch v okolí se možnost
infiltrace srážkových vod částečně snížila. Směr proudění podzemní vody se podle
mapy hydrogeologických poměrů 1 : 5000 uskutečňuje ve směru od J k S.
Na sousední parcele nebyla provedenými vrty hladina podzemní vody zastižena
do hloubky 19 m pod současný povrch terénu. Hladina podzemní vody byla naražena
archivními vrty v úrovni 24,40 a 20,50 m pod povrchem terénu. Ustálená hladina
podzemní vody byla změřena pouze v archivní sondě v úrovni 20,39 m pod terénem
(tj. 21,8 m pod současným povrchem terénu). Na základě tohoto údaje a podrobné
hydrogeologické mapy lze předpokládat nejvyšší úroveň ustálené hladiny podzemní
vody cca 19 až 22 m pod současným povrchem terénu. Uvedené hloubky odpovídají
kótám 204,20 – 206,60 m n. m. Z těchto výsledků je patrné, že se základová spára
objektu bude nalézat min 9,5 m nad hladinou podzemní vody.
Území se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani
v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod.
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C.II.10. Povrchové vody
Nejblíže záměru se nachází potok Brusnice (cca 800 m jižně), který však
lokalitu plánované výstavby neodvodňuje. Průtok v Brusnici je malý, kvalita vody se
v něm proto pravidelně nesleduje.
Lokalita výstavby hydrologicky náleží do povodí IV. řádu č. 1-12-02-001/0 –
povodí Vltavy, která se nachází cca 1,5 km od plánované stavby. Povodím prochází
jeden uměle vytvořený kanál protínající šíji meandru Vltavy. Jedná se o zatrubněný
tok, Rudolfovu štolu, jež probíhá asi 45 m pod povrchem a ústí do plavebního kanálu
v Bubenči. V rámci širších vztahů patří území do povodí III. řádu Vltava od Rokytky
po ústí s číslem hydrologického pořadí 1-12-02. Vltava je tok v zaříznutém údolním
profilu, který má převážně erozní ráz s jedenácti vyvinutými terasovými stupni.

C.II.11. Půda
V řešeném území se nenacházejí pozemky zemědělského půdního fondu ani
pozemky určené k plnění funkcí lesa. Podle katastru nemovitostí jsou pozemky druhu
ostatní plocha. Širší okolí záměru má městský charakter, v těsné blízkosti stavebních
parcel se nachází rozsáhlá bytová zástavba, tělesa komunikací a objekt metra.
V důsledku antropogenní činnosti byl prakticky zcela odstraněn původní pokryv. Dnes
je tvořen výhradně navážkami, které na území zasahují do hloubky 1– 2,3 m pod
terénem a jsou reprezentovány vrstvou světle hnědých, hnědých, šedohnědých,
hnědožlutých až okrově žlutých jilovitopísčitých a písčitých hlín a středně zrnitých
hlinitých písků s příměsí úlomků a valounů cihel, břidlic, křemene, betonu, strusky,
prachovce, křemence a droby. Humózní horizont je zde tvořen cca 5 – 10 cm mocnou
hnědou písčitou hlínou.

C.II.12. Kulturní a archeologické památky
Na dejvickém katastrálním území byly v předhusitské době dvě osady: Dehnice
(nynější Dejvice) a Újezdec (nyní Šárka). Historie Dejvic se datuje od roku 1088,
zprávy o nich však jsou zaznamenány již v zakládací listině vyšehradské kapituly,
dokonce zde byly nalezeny pozůstatky od starší doby kamenné, např. na Jenerálce
v Dejvicích.
Pozemky výstavby byly již dotčeny výstavbou v minulosti, přesto nelze vyloučit
nález archeologicky významných předmětů.
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Dotčené parcely se nacházejí v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace
a na hranici městské památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, která byla
vyhlášena roku 1993. Na území Prahy 6 se nachází řada národních kulturních památek,
Břevnovský klášter benediktínů, hradiště Šárka, Hradčany – archiv České koruny,
letohrádek Hvězda s oborou na Bílé Hoře a Müllerova vila od Adolfa Loose. Seznam
nemovitých kulturních památek v nejbližším okolí záměru uvádí tab. C.3.
Tab. C.3. Nemovité kulturní památky v blízkosti navrhovaného záměru
památka
střední škola - gymnasium francouzské
venkovská usedlost - předměstská, Hanspaulka
venkovská usedlost - předměstská, Kotlářka
socha Mír
činžovní dům Skleněný palác
vila
pomník Rudé armády
žel. stanice Dejvice

vyhlášena dne
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3.5.1958
3.5.1958
27.5.1995
3.5.1958
8.3.1999

číslo rejstříku
44377/1-1492
40482/1-1482
41175/1-1933
40434/1-1449
40466/1-1472
11300/1-2242
40468/1-1473
49714/1-2259

umístění
Bílá 1784/1
Šárecká 15/29
Na Kotlářce 16/9
nám. Svobody
nám. Svobody, Čsl. armády, Terronská 1
Velvarská 6
Velvarská
Václavkova 1

Žádná z těchto kulturních památek nebude stavbou objektu dotčena, protože
nejsou v bezprostředním okolí výstavby. Nejbližší z výše uvedených památek je
vzdálena 400 m od objektu (vila v ulici Velvarská).

C.II.13. Radon
V dubnu 2008 byl firmou Radon v. o. s. na dotčených pozemcích proveden
radonový průzkum. Radonový index pozemku je určen na základě distribuce objemové
aktivity cA (kBq.m-3) v půdním vzduchu a na základě posouzení plynopropustnosti
prostředí na kontaktu objektu a podloží. Pro určení množství radonu v půdě byla na
dotčeném pozemku utvořena síť 10 × 10 m a bylo provedeno měření na 36 místech.
Půdní vzduch byl odebírán z hloubek cca 0,8 m pomocí tenkých odběrových
tyčí. Velkoobjemovými injekčními stříkačkami byl půdní vzduch přenesen do
scintilačních komor Lucasova typu o objemu 0,125 l. Impulsy byly odečítány
přístrojem LUK. Plynopropustnost prostředí byla odvozena v souladu s metodikou
průzkumu s přihlédnutím ke klasifikaci a zatřídění horninového prostředí dle ČSN
73 1001. Hodnocení bylo provedeno pro maximální zjištěnou propustnost do hloubky
základové spáry při posouzení plošné variability propustnosti. Klasifikace propustnosti
je následující:


obsah jemné frakce ? 15 % – vysoká plynopropustnost



obsah jemné frakce > 15 % a ? 65 % – střední plynopropustnost



obsah jemné frakce > 65 % – nízká plynopropustnost
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Výsledným výstupem z hlediska posouzení radonového indexu pozemku je
tabulka, v níž je uveden radonový index pozemku základových půd podle hodnot
objemové aktivity 222Rn v půdním vzduchu (kBq.m-3) a plynopropustnosti (tab. C.4.).
V hodnoceném území je potenciální základový geologický podklad tvořen různými
horninami (fluviální, deluviální, eolické sedimenty, ordovické horniny), jako určující
se hodnotí horniny s nejvyšší plynopropustností. Pro dané území je proto třeba
uvažovat s plynopropustností vysokou (u fluviálních sedimentů).
Tab. C.4. Kritéria posouzení radonového indexu pozemku
Radonový index pozemku
vysoký
střední
nízký

Objemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu (kBq.m-3)
cA ≤ 100
30 ≤ cA < 100
cA < 30

cA ≤ 70
20 ≤ cA < 70
cA < 20

cA ≤ 30
10 ≤ cA < 30
cA < 10

nízká

střední

vysoká

Plynopropustnost

Koncentrace radonu se v sondách pohybovaly v rozmezí od 3,9 do 42,1 kBq.m-3.
Lokální výkyvy v hodnotách na jednotlivých místech jsou dány obsahem radia (226Ra),
emanačními i difuzními parametry a parametry konvekce, resp. změnami těchto
parametrů ve směru vertikálním a horizontálním horninového prostředí. Pro konečné
vyhodnocení zájmové plochy se vychází z celého souboru měření a jako
charakteristická hodnota se uvažuje třetí kvartil naměřených hodnot.
Tab. C.5. Charakteristicky radonového zatížení pozemků
Minimální hodnota
Maximální hodnota
Průměrná hodnota souboru
Hodnota mediánu souboru
Hodnota modu souboru
Hodnota 3. kvartilu souboru

kBq.m-3
kBq.m-3
kBq.m-3
kBq.m-3
kBq.m-3
kBq.m-3

3,9
42,1
13,4
11,5
8,9
14,5

Z výše uvedeného vyplývá, že pro určenou kategorii plynopropustnosti lze
pozemky zařadit do kategorie se středním radonovým indexem pozemku. Ten již
vyžaduje provedení ochranných opatření proti pronikání radonu z podloží do budov.
Mezi základní v této souvislosti patří utěsnění veškerých prostupů instalačních vedení
vedoucí ze země do objektu a zabezpečit neporušenost základové desky a
vyrovnávacího betonu podlahy (pracovní spáry, smršťování, statické trhliny apod.).
Dále je potřebné, aby spodní stavba byla oddělena protiradonovou izolací, která ji
ochrání i proti účinkům zemní vlhkosti. Tím se eliminují možné zdroje průniku plynné
složky z horniny pod základy a zamezí se případné hromadění radonu v pobytových
místnostech při nižší výměně vzduchu.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I.
D.I.1.

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a
významnosti
Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Obyvatelé v okolí stavby budou dotčeni změnou jednotlivých složek životního
prostředí, které mohou mít vliv na jejich zdraví a dále na jejich socioekonomické
prostředí. Hlavními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat v souvislosti
s výstavbou či provozem záměru, a které tedy mohou být záměrem významněji
ovlivněny, budou hluk a znečištění ovzduší. Posuzovaný záměr nebude zdrojem
vibrací ani elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho realizací se nepředpokládá
kontaminace vod ani půdy chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich
toxiny. Provoz objektu nebude pro okolí představovat negativní sociálně ekonomické
vlivy.
V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky hodnocení vlivů na veřejné
zdraví (příloha 3). Hodnoceny byly pouze vlivy na zdraví obyvatel působící při
běžném provozu posuzovaného obytného areálu, jeho výsledky není možné vztáhnout
na případy zvláštních situací, včetně havárií.
Na základě výsledků rozptylové studie bylo provedeno vyhodnocení vlivů
znečištění ovzduší na zdraví obyvatel. Vliv provozu záměru je možné považovat
z hlediska zdravotních rizik z expozice obyvatel znečišťujícím látkám v ovzduší za
málo významný, což je dáno nepříliš vysokým objemem vyvolané dopravy. V rámci
studie byly provedeny výpočty možných změn zdravotních parametrů vlivem změn
v expozici NO2, částic PM10 i benzenu.
Určité časově omezené negativní vlivy je nutno očekávat během výstavby
hodnoceného objektu, a to zejména vzhledem k nárůstu koncentrací prachových částic
PM10. Tyto vlivy budou ovšem působit pouze krátkodobě, zejména během zemních
prací. I v tomto případě je však riziko z expozice obyvatel žijících v okolí malé. Přesto
je nutno omezovat vlivy stavební činnosti důsledným dodržováním technických a
organizačních opatření, a to i s ohledem na minimalizaci obtěžování obyvatel.
Pro vyhodnocení zdravotních rizik z působení hluku jsou v souladu
s doporučením autorizačního návodu SZÚ uvažovány vztahy pro obtěžování
obyvatel, rušení spánku a riziko kardiovaskulárních onemocnění. Použity jsou vztahy
pro hluk ze silniční dopravy, neboť k největšímu nárůstu hlukové zátěže dochází
v důsledku provozu nákladních automobilů.
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Celková úroveň hlukové zátěže se ve výchozím stavu jeví z hlediska vzniku
zdravotních rizik jako střední až zvýšená. V hodnocené zástavbě je nutno předpokládat
(v různé míře dle polohy domu) rušení spánku hlukem a obtěžování hlukem, u 3 domů
byly vypočteny hodnoty indikující zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí, v dalších 2
objektech pak byly vypočteny hodnoty značící možný výskyt ischemické choroby
srdeční. V případě nočních hodnot byly ve 4 domech vypočteny hodnoty pro sníženou
výkonnost následující den.
Vlivem uvedení záměru do provozu dojde ve většině stávajících objektů
k mírnému nárůstu hlukové zátěže. Jedná se však o nízké rozdílové hodnoty, které
nezpůsobí reálné zvýšení zdravotního rizika ani k nárůstu počtu obyvatel
obtěžovaných hlukem či rušených při spánku. V několika bodech dojde i poklesu
hodnot vlivem odstínění novým tělesem objektu.
V místech se zvýšenou hladinou hluku je nutno zajistit ochranu obyvatel
zabezpečením dostatečné neprůzvučnosti fasádního pláště dotčených budov tak, aby
byl splněn limit ve vnitřním prostředí objektu ve výši LAeq = 40 dB ve dne a 30 dB
v noci.

D.I.2.

Vliv na kvalitu ovzduší

Vlivem provozu plánovaného komplexu je možné očekávat, v místě výstavby a
jeho nejbližším okolí, velmi malé zvýšení imisní zátěže u všech sledovaných
znečišťujících látek.
Vlivem zprovoznění záměru dojde v jeho okolí k mírnému nárůstu imisních
hodnot. V případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého je očekáván
nárůst nejvýše o 0,18 μg.m-3 (tj. 0,45 % imisního limitu), u benzenu o 0,040 μg.m-3
(0,8 % limitu) a u suspendovaných částic frakce PM10 0,4 μg.m-3 (1 % limitu).
U maximálních hodinových koncentrací NO2 je možné očekávat v případě provozu
objektu nárůst nejvýše o 2,2 µg.m-3 (1,1 % limitu) a u denních koncentrací PM10
pak nejvýše o 2,4 µg.m-3 (4,8 % limitu). U maximálních hodinových koncentrací oxidu
dusičitého bylo vlivem uvedení záměru do provozu ve 4 referenčních bodech
vypočteno překročení imisního limitu. Jedná se o body v blízkosti Kafkovy ulice jižně
a jihovýchodně od objektu Diplomat, kde se ve stavu bez výstavby pohybují hodnoty
těsně pod hranicí limitu na úrovni okolo 199 µg.m-3. V případě denních koncentrací
způsobí provoz záměru nárůst počtu překračování, změny doby překročení jsou v 5
bodech větší než 1 den, v žádném referenčním bodě se však nejedná o nárůst přes
hranici stanovenou imisním limitem.
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Krátkodobou vyšší imisní zátěž bude představovat období výstavby, které bude
pro obyvatele v bezprostřední blízkosti lokality představovat určité zhoršení stavu
ovzduší, zejména z pohledu krátkodobých koncentrací (hodinových a denních)
suspendovaných částic a znečišťujících látek ze staveništní dopravy a strojů. Jedná se
však o zhoršení dočasné, které lze dostupnými technickými a organizačními
opatřeními omezit na přípustnou míru. Vzhledem k rozsahu stavby nebude toto
zhoršení časově ani prostorově rozsáhlé.
Vzhledem k charakteru jednotlivých období výstavby bylo podrobně hodnoceno
období zemních prací, které bude nejvýznamnější z hlediska kvality ovzduší.
V případě stavebních prací byl ve studii hodnocen jejich vliv na změnu denních
koncentrací PM10 a maximálních hodinových koncentrací NO2. Při výpočtech byla
uvažována situace při maximálním zapojení uvažovaných stavebních strojů a
povětrnostní podmínky za suchého dne, kdy je z hlediska kvality ovzduší nejméně
příznivé víření prachových částic.
Při výstavbě objektu dojde k dočasnému působení na kvalitu ovzduší
způsobenému vlivem stavebních prací a to zejména u suspendovaných prachových
částic frakce PM10 a oxidu dusičitého. Při hodnocení byly uvažovány situace, které se
mohou v zájmovém území vyskytnout v případě souhry nejhorších emisních a
meteorologických podmínek a za souběhu činnosti všech stavebních strojů. Nejvyšší
nárůst denních koncentrací suspendovaných částic PM10 lze očekávat v první etapě
stavebních prací do 5,4 μg.m-3 a ve čtvrté etapě pak do 7,6 µg.m-3, u maximálních
hodinových koncentrací NO2 ve výši maximálně 44 µg.m-3 během první etapy a
nejvýše 50 µg.m-3 během čtvrté etapy. Imisní zátěž benzenem se vlivem stavebních
prací prakticky nezmění.
Výsledné hodnoty představují nejhorší možné zatížení za extrémních, nejméně
vhodných rozptylových a povětrnostních podmínek, které nemusí během roku vůbec
nastat a pokud nastanou, jedná se pouze o několik málo dní. Přesto je nutné vzhledem
k blízkým veřejným prostorům a bytovým domů dodržovat základní opatření proti
prašnosti, jako je časté kropení prašných ploch, mytí automobilů, mokré čištění
vozovky apod.
Celkově lze konstatovat, že bude změna, v imisní situaci po uvedení záměru do
provozu, pro okolní obytnou zástavbu méně významná a bude mít pouze lokální
charakter. Podrobné zhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší, včetně přesného
vyčíslení změn koncentrací znečišťujících látek po zprovoznění objektu je uvedeno
v příloze 1.
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Vliv na akustickou situaci

V rámci Oznámení byl vyhodnocen vliv provozu objektu na akustickou situaci
v jeho okolí. V akustické studii (Příloha 2) je porovnáván stav hlukové zátěže před
výstavbou objektu, s předpokládaným zatížením po výstavbě a zprovoznění obou
křídel a podzemních garáží.
Po dostavbě hotelu dojde v území ke změně hlukové zátěže. Podél hlavní
odjezdové a příjezdové trasy na mezilehlé obslužné komunikaci, na hranici chráněného
venkovního prostoru domu v Kafkově ulici, při napojení na ulici Generála Píky dojde
k nárůstu o 1 dB v denní a 0,8 dB v noční době. V dalších bodech na hranici
venkovního chráněného prostoru podél ulic Evropské a Generála Píky lze zaznamenat
nejvyšší nárůst v denní i noční dobu do 0,5 dB.
Z výše uvedených informací vyplývá, že realizace záměru se negativně projeví
v oblasti, která je již v současné době zatížena na hranici dané hygienickými limity.
V případě, že není možné technickým opatřením ochránit vnější prostor obytných
budov před nadměrným hlukem, je nutné ochránit alespoň vnitřní prostředí dotčených
bytů tak, aby byly splněny hlukové limity pro vnitřní prostředí budov, tzn. zajistit
splnění hladin akustického tlaku 40 dB v chráněných místnostech v denní době a
30 dB v noční době. Pro splnění těchto limitů musí mít okna vzduchovou
neprůzvučnost minimálně 30 dB, a to u budov v ulice Generála Píky, kde byl vypočten
nárůst hladin hluku od 0,5 do 1 dB v denní a od 0,5 do 0,8 dB v noční době.
U dotčených objektů jsou podle výsledků terénního šetření osazena nová plastová
okna, proto lze čekávat, že budou požadované akustické parametry fasádních plášťů
dotčených objektů splněny.
Současně dojde u obytné zástavby v bezprostřední blízkosti hotelu k poklesu
akustické zátěže, do 0,2 dB v denní a 0,9 dB v noční dobu, a to na severní fasádě
bytového domu v Kafkově ulici. Významnější pokles, o více než 20 dB v denní i noční
dobu lze očekávat na severní fasádě stávajícího hotelu Diplomat. Pokles akustické
zátěže je způsoben hmotou nových křídel hotelu, která částečně odstíní hluk z provozu
na Evropské ulici. U objektu v Kafkově ulici je pokles také způsobem převedením
parkovacích ploch z povrchu do jeho podzemních garáží rozšířeného hotelu Diplomat.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku na hranici chráněného venkovního
prostoru hotelu bude překročena u nového severního uličního křídla. V dotčených
místnostech bude zajištěno nucené větrání tak, aby pro obměnu vzduchu nebylo nutné
okna otvírat.
Stacionární zdroje na objektu nezpůsobí překračování hygienických limitů
hluku, stejně tak provoz na neveřejných komunikacích plánovaného záměru
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nepřekročí povolené hygienické limity. Hladiny akustického tlaku z dopravy, vyvolané
provozem záměru, budou v denních hodinách ve venkovním chráněném prostoru
budov dosahovat nejvýše 57 dB, v noční době pak byla nejvyšší hodnota vypočtena na
úrovni 47,1 dB, a to podél hlavní odjezdové trasy na mezilehlé obslužné komunikaci
na hranici chráněného venkovního prostoru domu v Kafkově ulici, při napojení na
ulici Generála Píky. Hodnoty vyšší než 55 dB ve dne a 45 dB noci byly dále vypočteny
podél odjezdové trasy v ulici Generála Píky v úseku od Kafkovy ulice ve směru k ulici
Svatovítské. Zde je však nutné zdůraznit, že vypočtené příspěvky zohledňují jak dopravu
vyvolanou rozšířením podzemních garáží hotelu Diplomat, tak dopravu ze stávajícího
hotelu. Větší část dopravy pojíždí po hodnocené uliční síti již v současnosti. Jak je již výše
uvedeno, bude u dotčených fasád zajištěn limit pro vnitřní prostředí, a to díky oknům
odpovídající třídě vzduchové neprůzvučnosti. Podél ostatních tras bude hygienický limit
platný pro provoz na veřejných komunikacích splněn.
V rámci hlukové studie bylo provedeno rovněž podrobné vyhodnocení vlivů
hluku ze stavební činnosti. Modelové výpočty hlukové zátěže byly provedeny pro
první a čtvrtou etapu stavebních prací, které budou probíhat na dvou staveništích.
Vzhledem k blízkosti obytných domů a rozsahu stavby je nutné během stavebních
prací očekávat překračování hygienického limitu 65 dB ve venkovním chráněném
prostoru obytných objektů. Proto byl navržen soubor opatření, pomocí nichž budou
obyvatelé okolních domů ochráněni před nadměrným hlukem ve vnějším, pokud
technické možnosti nedovolují, tak ve vnitřním prostředí budov. Navržena byla
výstavba protihlukové clony o výšce 2 m při severní hranici staveniště, při uličním
křídle hotelu. Ta zajistí splnění limitů u nejbližší obytné zástavby, k překročení bude
docházet pouze na fasádách hotelu Diplomat. V prostoru staveniště u zahradního
křídla hotelu a podzemních garáží byla navržena výstavba 4 m vysoké protihlukové
clony. Ta zde odcloní domy východně od staveniště a u domů v Kafkově ulici.
V bezprostřední blízkosti staveniště zajistí splnění hygienického limitu pouze v nižších
patrech. U vyšších podlaží však bude nadále docházet k překročení limitu pro vnější
hluk, stejně jako u jižních fasád hotelu Diplomat. Proto je nutné zajistit neprůzvučnost
oken na takové úrovni, aby byl splněn hygienický limit pro vnitřní prostředí
u dotčených bytů a pokojů. V dalších stupních projektové dokumentace je nezbytné
detailněji posoudit účinky navržených protihlukových opatření při projednání
s příslušným územním pracovištěm Hygienické služby. Před zahájením stavby je
nezbytné ověřit neprůzvučnost oken dotčených domů a v případě nutnosti provést
technická opatření (dotěsnění, příp. výměna nevyhovujících oken), která umožní
splnění limitu pro hluk uvnitř budov, v souladu s výsledky podrobné hlukové studie ke
stavbě.
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Vlivem zprovoznění dostavby hotelu dojde na hranici chráněného vnějšího
prostoru obytné zástavby a zejména hotelu k poklesu akustické zátěže. Ten nastane
v důsledku výstavby nových objektů, které budou pro daný prostor působit jako
bariéra proti pronikání hluku z Evropské ulice. Podél příjezdových a odjezdových tras
lze naopak očekávat navýšení hlukové zátěže, u nejzatíženější fasády nejvíce o 1 dB
v denní a 0,8 dB v noční dobu. U objektu však lze očekávat, že fasádní pláště zajistí
splnění hygienického limitu pro vnitřní prostředí objektu. V ostatních bodech však lze
již očekávat nárůsty v řádu desetin dB (do 0,5 dB), kdy se jedná o hodnotu akusticky
málo významnou a vzhledem k citlivosti lidského vnímání lze konstatovat, že se
akustická situace v této části území pozorovatelně nezvýší. Vlivem zprovoznění
záměru nedojde v žádném z výpočtových bodů k překročení limitních hodnot.

D.I.4.
D.I.4.1.

Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Vliv na flóru

Zeleň odstraňovaná
Výstavba objektu si vyžádá odstranění některých dřevin a zelených ploch, které
se v současnosti vyskytují na ploše výstavby. Dřeviny v řešeném území patří do
kategorie „dřeviny rostoucí mimo les“. Všechny tyto porosty jsou chráněny zákonem
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláškou MŽP ČR č.
395/1992 Sb. O povolení ke kácení dřevin musí vlastník pozemků nebo pověřený
zástupce vlastníka požádat příslušný orgán ochrany přírody.
Odstraněny budou výsadby keřů při severním předpolí hotelu a keře a stromy
v okolí současné vjezdové rampy. Jižně od hotelu budou při výstavbě Zahradního
křídla a podzemních garáží odstraněny keřové skupiny a stromy v půdorysu podzemní
stavby. Zachovány zůstanou stromy v okolí, do nichž stavba nezasahuje (líska turecká,
bříza, javor jasanolistý, sakury). Stavba se též nedotkne jinanů vysazených
v souvislosti s výstavbou sousední budovy E-Gate. Soupis odstraňovaných stromů je
uveden v tab. C.6., přehled odstraňovaných keřových skupin je v tab. C.7., jejich
umístění je zobrazeno na výkresu 13.
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Tab. C.6. Přehled odstraňovaných stromů
P.č.

průměr
Taxon

kmene
[cm]

koruny
[m]

úprava ceny dle

výška
[m]

SH

koruny

stavu
kmene

Cena 2009
[Kč]

poznámka

3

Prunus serrulata
´Kanzan´

21

3,5

5

3

0,15

1

6 492,45

4

Prunus serrulata
´Kanzan´

16

3,5

5

3

0,31

1

7 469,44

obrost na kmeni

5

Prunus serrulata
´Kanzan´

14

3,5

2,5

3

0,13

1

2 472,84

menší vzrůst

6

Prunus serrulata
´Kanzan´

25

5

5,5

3

0,19

1

15 094,61

7

Prunus serrulata
´Kanzan´

26

5,5

5,5

3

0,17

1

15 042,81

8

Prunus avium

22

6

6

3

0,48

1

25 115,88

9

Rhus typhina

18

4

5

3

0,25

0,6

649,70

10

Rhus typhina

18

5,5

5

3

0,43

0,6

1 117,49

11

Rhus typhina

6

1,5

4

2

0,18

1

122,57

odrostlý nálet

12

Rhus typhina

7

2

4

4

0,22

1

184,81

odrostlý nálet

13

Rhus typhina

8

2

4,5

4

0,25

1

249,80

odrostlý nálet

14

Aesculus
hippocastanum

64

8,5

15

3

0,36

0,7

106 729,72

15

Prunus avium

10

2,5

5

3

0,47

0,6

2 502,93

planá, poškození u paty kmene

16

Prunus avium

9

2,5

3

4

0,25

0,6

1 132,68

měřeno v 0,7m, vidlice, rána na kmeni, zlomený
terminál

17

Salix caprea

11

4,5

5,5

3-

1,00

0,8

1 355,33

lehce prosychá

18

Prunus serrulata
´Kanzan´

15

4,5

4,5

3

0,35

0,8

6 036,36

zplanělá ´Kanzan´, dnes dominantní podnož
P.avium, poranění kmene

19

Prunus serrulata
´Kanzan´

14

4

6

3-

0,42

0,8

6 391,34

zvrhlá ´Kanzan´, dnes dominantní podnož
P.avium, poranění kmene, klejotok

20

Prunus serrulata
´Kanzan´

14

3

4

3

0,23

1

4 375,03

21

Prunus serrulata
´Kanzan´

17

3,5

4

3

0,21

1

5 592,62

22

Prunus serrulata
´Kanzan´

14

4

5,5

3-

0,56

0,8

8 521,79

zplanělá ´Kanzan´, dnes dominantní podnož
P.avium, poranění kmene u paty

23

Prunus serrulata
´Kanzan´

21

6

7,5

3-

0,64

0,8

22 160,88

zplanělá ´Kanzan´, dnes dominantní podnož
P.avium, poranění kmene, klejotok

24

Prunus serrulata
´Kanzan´

24

4

6

3

0,16

1

11 264,95

25

Prunus avium

12

2,5

5

3

0,29

1

4 045,13

26

Tilia sp.

40

9

8,5

3

0,38

0,8

101 529,56

27

Prunus serrulata
´Kanzan´

16

3

5

3

0,05

1

4 876,44

28

Prunus serrulata
´Kanzan´

22

6

6

3

0,45

1

23 546,13

obrost na kmeni

měřeno v 1m, vidlice, poškození kmene a větví
prosychá

1m rána na kmeni, možné hniloby, výmladky u
paty kmene, pravidelný habitus, solitér

odrostlý nárost
lehce prosychá - spodní větve, hedera na kmeni
vidlice

Tab. C.7. Přehled odstraňovaných keřových skupin
Druhové
zastoupení [%]

P.č.

Taxon

SK1

Forsythia intermedia

100

Ribes sp.

50

SK2

Clematis vitalba

+

Spiraea vanhouttei

50

SK3

Lonicera tatarica

100

SK4

Prunus laurocerassus cv.

100

SK5

Berberis thunbergii ´Atropurpurea´

5

Lonicera tatarica

30

Ribes sp.

60

Spiraea sp.

5

Plocha [m2]
41,0
279,0

Prům. Výška
[m]
2,0

Cena výsledná
[Kč]

poznámka

2 878,20

3,5

20 565,09 přerostlá skupina

141,0

3,0

10 393,11 přerostlá, přestárlá skupina

94,0

4,0

87 984,00

119,0

3,5

59

8 771,49 přerostlá, přestárlá skupina
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P.č.

SK6

SK7

SK8
SK9
SK10
SK11
SK12
SK13
SK14
SK15

SK16

SK17

Taxon

Druhové
zastoupení [%]

Clematis vitalba

+

Forsythia intermedia

60

Cotoneaster sp.

10

Spiraea arguta

30

Sambucus nigra

+

Clematis vitalba

+

Lonicera pileata

25

Pyracantha coccinea

60

Cotoneaster sp.

5

Spiraea bumalda

5

Hedera helix

5

Taxus media cv.

100

Cotoneaster praecox

60

Pachysandra terminalis

30

Hypericum calycinum

10

Cotonester praecox

100

Pachysandra terminalis

50

Cotoneaster praecox

50

Cotoneaster praecox

50

Hypericum calycinum

50

Cotoneaster praecox

100

Cotoneaster praecox

50

Hypericum calycinum

50

Cotoneaster praecox

50

Pachysandra terminalis

50

Cotoneaster sp.

35

Juniperus media ´Pfitzeriana´

15

Taxus media cv.

15

Taxus baccata ´Repandens´

10

Lonicera pileata

5

Viburnum pragense

5

Rhus typhina

15

Thuja occidentalis

+

Cotoneaster suecicus ´Coral Beauty´

65

Juniperus scopulorum cv.

5

Juniperus media ´Pfitzeriana´

10

Taxus media cv.

10

Hedera helix

10

Picea sp.

+

Rosa sp.

+

Plocha [m2]

Prům. Výška
[m]

Cena výsledná
[Kč]

poznámka

131,0

3,0

9 656,01 přerostlá, přestárlá skupina

87,0

2,5

15,0

0,5

1 755,00 hustý, kompaktní

22,0

1,7

3 063,06 nová výsadba

8,0

2,0

1 872,00 nová výsadba

9,0

2,0

2 106,00 nová výsadba

9,0

2,0

1 474,20 nová výsadba

9,0

4,0

4 212,00 nová výsadba

9,0

2,0

1 474,20 nová výsadba

16,0

1,7

3 182,40 nová výsadba

432,0

1,7

171 849,60 přerostlá skupina

209,0

1,7

83 140,20 přerostlá skupina

21 375,90

přestárlá neudržovaná
skupina

Celková cena odstraňovaných stromů činí 384 073 Kč. Celková cena
odstraňovaných keřových skupin byla vyčíslena na 435 752 Kč. Za nejcennější je
možné označit jírovec uprostřed parku a lípu u vjezdové rampy do garáží. Ceny
ostatních stromů jsou výrazně nižší. Nejcennější keřovou skupinou je rozsáhlá výsadba
v severním předpolí hotelu Diplomat. Tato skupina je však již v závěru svého růstu,
v dalších letech by musela být nahrazena novými výsadbami.
Vzhledem k počtu a sadovnické hodnotě odstraňovaných dřevin, nebude
odstranění dřevin v rámci výstavby navrhovaného projektu přestavovat nepřijatelný
zásah do životního prostředí za podmínky, že dřeviny budou v dostatečném počtu a
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přiměřené druhové skladbě nahrazeny v rámci nových sadových úprav okolí hotelu a
parkové plochy. V tomto případě je možné negativní vliv na zeleň akceptovat.
Zeleň vysazovaná
Záměr ozelenění okolí hotelu Diplomat po jeho dostavbě vychází z filosofie
umístit co nejvíce zeleně v prostoru omezeném jednak hranicí pozemku a jednak již
existujícími budovami a strukturami. V současné době se ne příliš kvalitní zeleň
nachází pouze v severním předpolí hotelu a u vjezdové rampy západně od budovy.
Prostorové uspořádání již v současné době velmi omezuje možnosti zelených ploch, na
což návrh řešení parteru reaguje důrazem na využití architektonické zeleně v podobě
stromořadí ve zpevněných plochách. Bude tak zachována možnost volného pohybu
návštěvníků a hotelových hostů v okolí hotelu, zejména na Piazze, ale i po chodníku
Evropské ulice. Zároveň budou v ploše umístěny stromy dotvářející parter. Ve všech
místech, kde je to možné jsou navrženy plochy sadových úprav na rostlém terénu.
V místech podzemních konstrukcí je mocnost zeminy maximalizována na nejvyšší
možnou míru. Navržené plochy zeleně a počty stromů ve zpevněných plochách jsou
uvedeny v tab. D.1.
Tab. D.1. Navržené plochy zeleně
Využití

ostatní zeleň

rostlý terén

výsadba stromů a keřů v trávníku
travnatá hřiště
popínavá zeleň
stromy ve zp. plochách s malou korunou
stromy ve zp. plochách se střední korunou
stromy ve zp. plochách s velkou korunou
mocnost zeminy více než 0,15 m
mocnost zeminy více než 0,30 m
mocnost zeminy více než 0,90 m
mocnost zeminy více než 1,5 m
mocnost zeminy více než 2,0 m
stromy ve zp. plochách s malou korunou
stromy ve zp. plochách se střední korunou
stromy ve zp. plochách s velkou korunou
Popínavá zeleň na rostlém terénu
Celkem zeleň

Výměra
220 m2
0 m2
0 m2
0 ks
0 ks
37 ks
1711 m2
0 m2
152 m2
0 m2
240 m2
2 ks
0 ks
0 ks
0 m2

Zápočet
100 %
20 %
100 %
10 m2
25 m2
50 m2
10 %
20 %
50 %
70 %
90 %
5 m2
17,5 m2
40 m2
600 %

redukovaná
plocha
220 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
1850 m2
171 m2
0 m2
76 m2
0 m2
216 m2
10 m2
0 m2
0 m2
0 m2

započtená
plocha
220 m2
0 m2
0 m2
1850 m2

483 m2

2 543 m2

Ve funkční ploše SMJ počítá záměr se zřízením 2543 m2 plochy zeleně, z čehož
bude 220 m2 sadových úprav na rostlém terénu a 37 stromů s velkou korunou na
rostlém terénu. Dále bude vybudováno 392 m2 zeleně na konstrukci podzemních garáží
(mocnost zeminy 2 a 0,9 m). Na střeše podzemních garáží bude zřízeno 1711 m2
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zeleně na substrátu o tloušťce min. 15 cm. Celková výměra zeleně při zohlednění
všech stromů ve zpevněných plochách a zeleně na konstrukcích činí 2543 m2. Při
výměře hranice stavby v ploše SVM 12 200 m2 je dosažený koeficient zeleně 0,21
(viz výkres 14).
Řešené území zasahuje do funkční plochy SMJ územního plánu. V této ploše
byl úpravou směrné části ÚPn číslo U0123/2003 stanoven kód míry využití území K0.
V platné verzi územního plánu (Z1000/00) je plocha vymezena jako SMJ-K. Tento
kód míry využití území určuje minimální plochu započitatelné zeleně 20 % dotčené
plochy při průměrné podlažnosti 6. Již konfigurace současné zástavby neumožňuje
přesné splnění požadavků důsledně podle metodiky územního plánu. Předkládaný
návrh umisťuje dostatek zeleně, aby byl splněn koeficient zeleně při započtení všech
stromů ve zpevněných plochách. Uvedený přístup je řešením neutěšeného stavu, který
vznikl v minulosti nevyváženým povolováním zvýšené míry využití území na okolních
plochách, kdy v území byla téměř vyčerpána kapacita funkční plochy a tím došlo k
omezení zastavitelnosti parcel investora. Proto je výměra zeleně deklarována pro
pozemky hotelu Diplomat a přilehlý chodník v Evropské, který je součástí územního
řízení.
Nově navrhované dřeviny a travnaté plochy se úzce vážou k nové
architektonické koncepci a úpravě řešeného území. Plochy s nově navrhovanou zelení
lze principielně rozdělit na osm částí:
1) stromořadí v ulici Evropská
2) Piazza
3) stromy podél východní fasády
4) atrium
5) park na garážích
6) stinný dvorek u vstupního lobby
7) zeleň mezi hotelem a zahradním křídlem
8) extenzivní zeleň na střechách

Stromořadí v ulici Evropská
Jedná se o doplnění stávajícího stromořadí v ulici Evropská 12 stromy. Zvolený
taxon respektuje již použitý druh platan javorolistý (Platanus acerifolia). Stromy
budou vysazeny do rostlého terénu s okolní zpevněnou plochou chodníku a kořenová
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mísa bude kryta mříží 1,5×1,5m. Velikost kořenového prostoru bude 6 m3. Koruny
stromů budou následnou péčí vyvětvovány do výšky min. 3,5 m
Piazza
Předpokládá se jednodruhová výsadba 18 stromů katalpy trubačovité (Catalpa
bignonioides) v pravidelném rastru 5×5m. Výsadba stromů bude do rostlého terénu
s okolní zpevněnou plochou. Výška nasazení koruny bude upravována následnou péčí
do požadované výšky.
Stromy podél východní fasády
Výsadba řady sedmi stromů katalpy trubačovité (Catalpa bignonioides)
v travnatém pásu podél východní fasády hotelu. Stromy doprovodí okolní pěší tah
mezi ulicemi Evropskou a Kafkovou. Čtyři stromy budou vysazeny do rostlého terénu,
tři jsou navrženy na konstrukci a je pro ně zajištěna mocnost terénu 200 cm. Stromy
budou umístěny v travnaté ploše o výměře 197 m2.
Atrium
Stinné atrium mezi stávající budovou a uličním křídlem. Jedná se o 4,5 m široký
a přibližně 25 m dlouhý prostor se zelení, který nabídne zajímavý pohled z okolní
rampy. Je zde počítáno s převážně stálezelenými druhy popínavých dřevin, trvalek,
travin a s několika solitérními keři snášející zastínění. Výsadby budou realizovány na
konstrukci s mocností substrátu 90 cm. Zálivka bude zajištěna automatickým
závlahovým systémem. Celková plocha atria činí 152 m2. Předpokládá se vysazení 7
ks popínavých rostlin, 12 ks keřů a cca 1000 rostlin podrostu. Druhové složení je
předpokládáno pro popínavé rostliny Hydrangea anomala petiolaris, Hedera helix, pro
keře Amelanchier lamarckii, Cotoneaster watereri, Euonymus planipes apod., pro
podrost Carex morrowii, Hedera helix, Dryopteris filix-mas, Rodgersia aesculifolia
apod.
Park na garážích
Nový park s 81 stromy japonských třešní (Prunus sargentii) vysazených
v řadách do vyvýšených záhonů bude na nově vybudovaných podzemních garážích.
Navržená jednodruhovost je zvolena zcela záměrně, jednotlivé růstové fáze a efekty se
násobí a procházejícímu člověku se nabídne zcela nevšední zážitek. Prunus sargentii
je výrazná jarním kvetením světle růžové barvy, na podzim výrazným červeno-
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oranžovým barvením listů a v zimě zajímavou stavbou koruny a výraznou barvou
borky. Je zvolen habitus od země zavětvených vícekmenných tvarů. V podrostu
stromů bude trávník. Průměrná velikost prokořenitelného prostoru vyvýšených
záhonech pro jeden strom bude 16m3. Spon stromů je navržen 500 cm, šířka záhonů
270 cm a hloubka 120 cm. Závlaha bude zajištěna automatickým závlahovým
systémem. Celková plocha parku bude cca 3 000 m2.
Stinný dvorek u vstupního lobby
Úzký stinný prostor mezi vstupní lobby a budovou stávajícího hotelu bude řešen
obdobně jako atrium – plošnou výsadbou stálezelených stínomilných travin Carex
morrowii doplněných o několik soliter vyšších stínomilných trvalek a kapradin
zajímavých listem. K pohledové stěně hotelu jsou navrženy popínavé rostliny hortenzií
a břečťanu (Hydrangea anomala petiolaris, Hedera helix). Závlaha bude zajištěna
automatickým závlahovým systémem. Celková plocha zeleně bude 38 m2. Předpokládá
se vysazení 5 ks popínavých rostliny a cca 350 ks rostlin v podrostu.
Výsadby mezi hotelem a zahradním křídlem
Jedná se o pohledově exponované místo při příchodu k hotelu směrem od parku
přes salla terenu. Nachází se zde několik provozních vstupů do hotelu, které je potřeba
vhodně pohledově odclonit. Je zde navržena rozvolněná skupina stálezelených a
opadavých listnatých keřů v čisté travnaté ploše. Zvolené druhy keřů snášejí zastínění
a svým charakterem se navzájem doplňují s japonskými třešněmi použitými v parku.
Část výsadeb je navržena do rostlého terénu. U výsadeb na konstrukci je zajištěna
mocnost substrátu 200 cm. Zálivka bude zajištěna automatickým závlahovým
systémem. Celková plocha zeleně bude 365 m2 a předpokládá se vysazení 15 ks keřů.
Budou použity keře jako Amelanchier lamarckii, Prunus laurocerasus ´Schipkaensis
Macrophylla´, Cotoneaster watereri apod.
Extenzivní zeleň na střeše
Pohledově exponované střechy budou řešeny extenzivní výsadbou
suchomilných druhů rostlin (rozchodníky, trávy, byliny) s minimálními nároky na
založení i údržbu. Střechy nebudou volně přístupné a nebudou uměle zavlažovány.
Tloušťka substrátu je navržena 15 cm. Pro výrazné snížení nákladů je navržena
kombinace výsevu semen a vegetačních řízků (60 %) a výsadby rostlin v kontejnerech
v upravených sponech (40 %). Hustota zakládaných rostlin bude u výsadby cca 20
ks/m², u výsev vegetačních řízků 20 g/m². Jedna střecha bude doplněna o výsev
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vybraných suchomilných travin. Celková plocha zelených střech bude 1 636 m2.
Budou použity druhy jako Sedum acre, Sedum acre ´Aureum´, Sedum cyaneum, Sedum
forsterianum, Sedum kamtschaticum, Sedum reflexum, Sedum sexangulare, Thymus
serpylum, Thymus × citriodorus, Linum flavum, Hieracium villosum, pilosella, Stipa
tenuissima, Deschampsia caespitosa apod.
D.I.4.2.

Vliv záměru na faunu

Posuzovaná lokalita představuje vysoce člověkem využívané území.
Frekventovaná ulice Evropská, parkovací plocha, pochůzné plochy a zejména blízký
dopravní uzel na Dejvické, jsou zdrojem vysoké frekvence pohybu osob v území,
kterým představují pro živočichy značně rušivý element. Živočichové, kteří se zde
vyskytují, představují běžné synantropní a euryekní organismy, zastoupené především
druhy hmyzu, hlodavců a ptáků typickými pro antropogenně ovlivněné území
bez většího ochranářského významu.
Vliv na faunu bude trvalý, avšak málo významný. Větší druhy, se započetím
provádění prací, lokalitu opustí. V okolí místa výstavby se podstatně nacházejí
vhodnější biotopy pro většinu živočišných druhů. Stavební zásah do předmětné
lokality neznamená významné narušení životaschopnosti populací v širším zájmovém
území.
D.I.5.

Vliv na geologické a hydrogeologické poměry

Úroveň posledního podzemního podlaží garáží bude mít základovou spáru cca
12 m pod terénem. Vzhledem ke svému rozsahu nepředstavuje tento zásah významnou
újmu na geologických poměrech.
Stavba nebude mít významný vliv na horninové prostředí. Výkopovými
pracemi nedojde k významnému porušení stability hornin. Záměr se nedotkne ložisek
nerostných surovin.
Hladina podzemní vody nebyla v průběhu průzkumu zaznamenána. Podle
archivních záznamů ji však lze očekávat cca 20 až 25 m pod terénem. Během
stavebních prací tedy nebude zastižena, přesto nelze vyloučit její sezónní výskyt
v bazálních, propustných, štěrkovitých polohách. Základová spára zasahuje do
horizontu 8,8 – 9,8 m mocné vrstvy sprašových hlín a spraší, které lze
z hydrogeologického hlediska považovat za prakticky nepropustné. Proto bude nutné
v případě pronikání dešťové vody do stavební jámy odvádět vodu do jednotné veřejné
kanalizace v Evropské ulici. V případě nadměrného množství spodních, případně
srážkových vod, však bude nutné zajistit jejich odvedení ze stavební jámy jiným
způsobem.
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S ohledem na hloubku podzemní vody, blízkosti stávajících objektů a jejich
založení a malou propustnost podloží lze předpokládat, že spodní stavba nebude mít
významný vliv na proudění a výšku podzemní vody v území.
Vlivem výstavby dojde ke snížení množství zasakovaných dešťových vod.
V případě vlastního hotelu bude změna minimální, výstavba nových křídel proběhne
na převážně zpevněných pozemcích s okrasnými záhony, s malým podílem volně
rostlé zeleně. Výraznější změnu je nutné očekávat v případě území jižně od hotelu,
který je v současnosti parkem, tedy zelení na rostlém terénu. Po realizaci záměru bude
park vybudován na střeše podzemní konstrukce garáží. Změna v množství odtékajících
vod je vyčíslena v tab. D.2. Odtok dešťových vod se vlivem výstavby zvýší o 57 l.s-1
při uvažovaném dešti 0,02 l.s-1.m-2. Toto navýšení odtoku není vzhledem k prakticky
nepropustnému podloží možné zasakovat v místě a je nutné ji odvádět kanalizací.
Nepropustnost podloží též znamená, že i v současném stavu odtéká určité množství vody
(zejména při dlouhotrvajících deštích) po povrchu do kanalizace a nevsakuje se do půdního
horizontu, který se poměrně rychle nasytí. Celkové snížení vsaku vlivem výstavby tedy bude
málo významné a hladinu podzemní vody v hloubce 20 – 25 m významně neovlivní.
K minimalizaci těchto vlivů je vhodné dešťovou vodu jímat a používat k zálivce zeleně.
Tab. D.2. Bilance odtoku dešťových vod pro návrhový déšť 0,03 l.s-1.m-2
Stávající stav
Střecha hotelu Diplomat
Plocha uličního křídla (zeleň a zp. plochy)
Plocha zahradního křídla (zp. plochy, zeleň)
Zpevněný povrch (komunikace)
Park
Celkem

4 200
724
631
2 100
3 000

koeficient
odtoku
1
0,5
0,7
0,9
0,05

10 655

Stav po výstavbě
Střecha hotelu Diplomat
Střecha – uliční křídlo
Střecha – zahradní křídlo
Piazza
Park nad garážemi (část. zpevněné)
Celkem

D.I.6.

výměra

4 200
724
631
2 100
3 000
10 655

1
1
1
0,9
0,5

reduk.
plocha
(m2)
4 200
362
442
1 890
150

Odtok
(l.s-1)
126
11
13
57
5

7 044

211

4 200
724
631
1 890
1 500

126
22
19
57
45

8 945

268

Vliv na povrchové vody

Vzhledem ke vzdálenostem a rozsahu záměru nebyl identifikován možný vliv
na povrchové vody.
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Vliv na půdu

V rámci ochrany půdního prostředí je třeba při stavebních pracích (zejména při
odstranění stávajícího pevného povrchu, rušení přípojek inženýrských sítí a výkopu
stavební jámy) dbát na to, aby nedošlo k lokální kontaminaci horninového prostředí.

D.I.8.

Vliv na krajinný ráz

Díky poloze nové budovy, uvnitř intenzivní městské zástavby, nebude mít
novostavba vliv na krajinný ráz. Nová křídla doplňují budovu hotelu Diplomat, uliční
křídlo dotvoří uliční frontu a zahradní křídlo bude korespondovat s tvary a rozměry
okolních objektů. Dostavba hotelu svým charakterem a funkcí zapadá do regulačního
plánu Dejvic, definovaným architektem Antonínem Engelem.
Svou dispozicí a navrhovanou výškou odpovídá charakteru hotelu. Římsa obou
křídel, bude ve stejné výšce jako římsa hotelu.
D.I.9.

Vliv na chráněná území přírody

Vzhledem ke svému rozsahu a vzdálenosti nebude mít plánovaný objekt vliv na
zvláště chráněné území přírody, ve smyslu zákona 114/1992 Sb. Vliv na území
soustavy Natura 2000 byl orgánem ochrany přírody vyloučen (viz kap. H).
D.I.10. Architektonické památky, archeologická naleziště a ostatní objekty
Dotčené parcely se nacházejí v ochranném pásmu Pražské památkové
rezervace. Navrhovaná stavební parcela však byla již dotčena výstavbou metra trasy
A a stanice Dejvická, které se nalézají v její těsné blízkosti. Pozemek byl také zasažen
při výstavbě Evropské ulice, blízkých bytových domů a hotelu Diplomat. V důsledku
lidské činnosti tvoří svrchní pokryv výhradně navážky v mocnosti od 1 do 2,3 m.
Pravděpodobnost objevení archeologických nálezů na hodnocené lokalitě záměru
tak značně klesá. Přesto je doporučeno na lokalitě provést předběžný archeologický
průzkum, který napomůže určit nakolik je lokalita, určená k výstavbě záměru
z archeologického hlediska, znehodnocena. V průběhu zemních prací bude zajištěn
odborný archeologický dohled. V případě odkrytí archeologických nálezů bude
postupováno v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů.
Nejbližší nemovitá kulturní památka, vila ve Velvarské ulici, stejně jako další
kulturní památky v širším okolí, nebudou provozem navrhovaného objektu přímo
ovlivněny.
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D.I.11. Ostatní vlivy
Žádné další významné vlivy na životní prostředí nebyly identifikovány.
D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Záměr představuje rozšíření hotelu bez významných nároků na vstupy surovin
nebo výstupy do životního prostředí. Nová křídla budou mít výšku římsy stejnou jako
stávající hotel a podél Evropské bude doplňovat uliční linii domů.
Svým rozsahem posuzovaný záměr zapadá mezi ostatní budovy v lokalitě. Jeho
charakter není výjimečný a nelze u něj předpokládat významně jiné vlivy než u budov
obdobného charakteru.
Vliv nového objektu na životní prostředí je akceptovatelný. Vliv záměru se
bude omezovat prakticky jen na nejbližší okolí stavby. Ve větších vzdálenostech se
nová výstavba neprojeví. Nejvýznamnějšími vlivy bude změna produkce
znečišťujících látek z dopravy a změna akustické situace. Provedená hodnocení
ukazují, že tyto vlivy budou v době provozu málo významné a nezpůsobí zhoršení
kvality životního prostředí nad únosnou mez. Z hlediska populace jsou hlavní
dotčenou skupinou obyvatelé domů v Kafkově ulici podél příjezdových a odjezdových
tras záměru.
Jako nejvýznamnější vliv je možné označit výstavbu objektu. Vlivy výstavby
budou dočasné a po určitou dobu způsobí omezení pobytové pohody.
D.III. Vlivy přesahující státní hranice
Rozsah záměru a jeho umístění vylučuje možnost negativních vlivů, které by
přesáhly státní hranice.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze přípravy záměru


Bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V rámci POV bude vypracován
podrobný soubor technicko-organizačních opatření s cílem minimalizovat potenciální
nepříznivé vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. Stavební práce a nasazení strojů
budou navrženy tak, aby nedocházelo k překrývání hlučných operací, pokud to není
technologicky nezbytně nutné.
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Ve fázi výběrového řízení na zhotovitele stavby budou zohledněny požadavky na
používání moderních a progresivních postupů výstavby, s využitím životnímu
prostředí šetrných technologií.



Při výběru dodavatele stavby bude preferováno použití moderních, stavebních
mechanismů s co nejnižší hlučností a v dobrém technickém stavu. Hlukové parametry
strojů a zařízení vyplynou z podrobné akustické studie ke stavebnímu povolení



Spodní stavba bude projektována s ohledem na závěry radonového průzkumu a
elektrické a korozní měření
v lokalitě je v nejbližším časovém horizontu plánována také výstavba
administrativního centra Evropská 11. Výstavba obou záměrů bude koordinována tak,
aby nedocházelo k překrytí etap výstavby s největším vlivem na akustickou a imisní
situaci (zejm. zemní práce) a současně aby byl vliv obou staveb na nejbližší okolí
minimalizován



Fáze realizace


Stavební práce budou prováděny podle plánu organizace výstavby (POV).



Obyvatelé domů v okolí stavby budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou
jednotlivých etap výstavby. Na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na
zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své připomínky na postupy
provádění stavby (zejména porušování kázně, špatná očista okolních komunikací,
provádění hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a pozdních
večerních hodinách apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném
termínu bez zbytečného prodlení.



Bude zpracován havarijní plán pro fázi výstavby.



V případě havárie (únik nebezpečných látek, např. ropných produktů do prostředí)
bude postupováno dle havarijního plánu. Sanaci havárie provede odborná firma.



Sadové úpravy budou realizovány dle schváleného projektu sadových úprav.



Bude zajištěn odborný archeologický dohled v průběhu zemních prací. V případě
odkrytí archeologických nálezů bude postupováno v souladu se zákonem č. 20/1987
Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Odkrytí archeologických
nálezů bude ohlášeno příslušnému správnímu úřadu a bude umožněno provedení
záchranného archeologického průzkumu.
před zahájením stavebních prací na uličním křídle hotelu bude podél Evropské ulice
osazeno 2 m vysoké opěrné hrazení. Před zahájením prací na zahradním křídle bude 4
m vysoká clona vystavena po jižní a částečně východní hraně staveniště





Obyvatelé nejbližších domů budou v předstihu seznámeni s připravovanou stavbou,
délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby.
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Při zakládání budou práce omezeny výhradně na dobu mezi 8 – 18 hod, rovněž ostatní
zvláště hlučné práce (broušení, řezání) v průběhu celého časového období stavebních
prací budou prováděny mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky.



Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umístěny do krytých přístřešků.



Během hlučných stavebních operací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky
v předem daných časech tak, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání
obytných místností.



Hlučné práce uvnitř budov budou probíhat až po uzavření obvodového pláště.



Bude preferováno systémové bednění a hotové výztuhy do betonu před jejich výrobou
a formováním v prostoru staveniště.



Bude zajištěno pravidelné skrápění staveniště a důkladná očista stavebních
mechanismů a nákladních automobilů před vjezdem na veřejné komunikace.



Bude zajištěno průběžné čištění navazujících úseků veřejných komunikací
v dostatečné míře tak, aby v souvislosti se stavbou nedocházelo k nárůstu množství
prachu usazeného na vozovce.



Sypký odpad ze stavby bude na korbách nákladních automobilů buď kropen vodou
nebo zakrýván plachtami, zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály.



Bude zajištěno zneškodňování odpadních a dešťových vod ze staveniště v souladu
s platnými předpisy.



Před zahájením stavby bude ověřena vzduchová neprůzvučnost oken fasád domů
určených v akustické studii (příloha 2). Jedná se o fasády přilehlé ke staveništi u domů
v Kafkově, v Banskobystrické a Evropské ulici a dále u východní a jihovýchodní
fasády hotelu Diplomat. V případě zjištění nevyhovujících parametrů bude provedeno
dotěsnění nebo výměna okenních prvků.



Zařízení stanoviště umístit na hranice Kafkovy ulice nebo při hraně pozemku u domů
v Banskobystrické ulici, kde utvoří clonu, která bude bránit šíření hluku z prostranství
stavebních prací k chráněné zástavbě.

Fáze provozu


V garážích budou instalovány havarijní soupravy pro asanaci úniku ropných látek
z havarovaných vozidel (benzín, nafta, motorový olej).



Po uvedení stavby do provozu bude provedeno kontrolní měření hluku u objektů,
které stanoví orgán ochrany veřejného zdraví.



Bude zajištěno třídění odpadů – v objektu bude umístěn dostatečný počet a objem
sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plasty, kov) a nebezpečný odpad.



Vysazené dřeviny budou udržovány v dobrém stavu a v případě potřeby bude
neprodleně provedena náhradní výsadba.
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování oznámení
Záměr výstavby objektu je posuzován ve fázi, kdy se zpracovává projektová
příprava objektu pro účely územního řízení. Z této skutečnosti vyplývají nejasnosti a
neurčitosti, přesto byly známy veškeré údaje, které byly nutné k vyhodnocení velikosti
a významnosti vlivů na životní prostředí. Mezi údaje, které je třeba v dalších fázích
projektové dokumentace upřesnit patří:


přesná organizace výstavby a dodavatel stavby



přesné údaje o množství stavebního odpadu (mimo množství výkopové zeminy)



detaily technického a technologického řešení objektu
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je navrhován v jedné variantě prostorového uspořádání i funkčního
využití. Při hodnocení vlivů stavby na životní prostředí je účelné porovnávat variantu
výstavby s variantou zachování současného stavu.
Podle provedeného hodnocení nebude umístění záměru v řešeném území
představovat významné zhoršení životního prostředí pro obyvatele přilehlých,
obytných domů.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Součástí předkládaného oznámení jsou dále následující výkresy:
1. Situace širších vztahů
2. Architektonická situace
3. Koordinační situace
4. Zákres do územního plánu
5. Půdorys 4. PP
6. Půdorys 2. PP
7. Půdorys 1. PP
8. Půdorys 1. NP
9. Půdorys 2. NP
10. Půdorys 4–7. NP
11. Pohledy
12. Svislý řez
13. Kácení zeleně
14. Výpočet koeficientu zeleně
15. Parkové úpravy
16. Rozložení referenčních bodů pro imisní analýzu
17. Intenzity dopravy na komunikační síti – stav bez výstavby
18. Intenzity dopravy na komunikační síti – přitížení záměrem
19. Situace zařízení staveniště
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Posuzovaný záměr představuje dostavbu hotelu Diplomat a výstavbu
podzemních garáží v prostoru ohraničeném na jižní straně Kafkovou ulicí, na severu
Evropskou, na západě administrativní budovou E-gate a na východě budoucí
administrativní budovou Evropská 11 a parkem. Pozemky stavby se nacházejí na
území Prahy 6, katastrálním území Dejvice v blízkosti Vítězného náměstí.
Posuzovaný záměr je navržen v jednom prostorovém uspořádání a jedné
variantě funkčního využití. Předpokládá se dostavba dvou křídel hotelu a výstavba
podzemních garáží pod stávajícím parkem jižně od hotelu.
Posuzovaný projekt představuje přístavbu dvou nových křídel stávajícího hotelu
Diplomat. V těchto křídlech bude vybudováno 170 lůžek ve 170 pokojích uličního
křídla a 102 lůžek v 51 apartmánech. V přízemí uličního křídla bude vybudována
kavárna pro 120 hostů, obchod o užitné ploše 767 m2 a konferenční sál s kapacitou až
225 účastníků. S rekonstrukcí dojde k rozšíření parkoviště a pod hotelem bude po
rekonstrukci garáž o 2 podlažích s kapacitou 134 parkovacích stání. Obě křídla
nebudou výškově přesahovat stávající hotel Diplomat.
Jižně od zahradního křídla budou vybudovány podzemní garáže, které budou
sloužit pro parkování autobusů, návštěvníků hotelu a parkování obyvatel okolních
domů. Tyto garáže budou mít 4 podzemní podlaží a kapacitu 305 parkovacích míst pro
osobní vozidla a 8 míst pro autobusy. Vjezd a výjezd do garáží bude přemístěn ze
stávajícího umístění do parteru Zahradního křídla a bude se napojovat na komunikaci
mezi Kafkovou a Evropskou.
Vlastní lokalita výstavby leží v blízkosti Evropské ulice. Vzhledem k blízkosti
kapacitních komunikací je možné, jako hlavní problémy životního prostředí, zmínit
znečištění ovzduší a zejména zvýšené hladiny hluku vlivem automobilové dopravy.
Realizace záměru ovlivní zejména následující složky životního prostředí:
Kvalita ovzduší
Lokalitu v místě posuzovaného záměru a jeho nejbližšího okolí lze dle výsledků
modelových výpočtů zařadit do středně až silně imisně zatížené oblasti.
V místě stavby jsou splněny imisní limity pro průměrné roční koncentrace NO2,
PM10 a benzenu, i pro maximální hodinové koncentrace NO2. Překročení imisního
limitu je nutné očekávat v případě denních koncentrací PM10.
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Vlivem zprovoznění záměru dojde v jeho okolí k mírnému nárůstu imisních
hodnot. V případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého je očekáván
nárůst nejvýše o 0,18 μg.m-3 (tj. 0,45 % imisního limitu), u benzenu o 0,040 μg.m-3
(0,8 % limitu) a u suspendovaných částic frakce PM10 0,4 μg.m-3 (1 % limitu).
U maximálních hodinových koncentrací NO2 je možné očekávat v případě provozu
objektu nárůst nejvýše o 2,2 µg.m-3 (1,1 % limitu) a u denních koncentrací PM10
pak nejvýše o 2,4 µg.m-3 (4,8 % limitu).
Vliv na ovzduší je nutné očekávat též v průběhu výstavby objektu. Při
provádění stavby bude nejvýznamnější vliv na zatížení suspendovanými částicemi
PM10 v nejbližším okolí staveniště. Lze jej však omezit vhodnými technickými
opatřeními (zakrývání prašných ploch, kropení, oplach motorových vozidel před
výjezdem na komunikace, pravidelné čištění příjezdových a odjezdových tras atd.) na
únosnou míru.
Celkově lze konstatovat, že změna v imisní situaci po uvedení záměru do
provozu bude pro okolní obytnou zástavbu méně významná a bude mít pouze lokální
charakter.
Hluková zátěž
Území je v současné době zatíženo poměrně vysokými hladinami hluku.
Hlavním zdrojem hluku v posuzované oblasti je automobilová doprava. V blízkosti
plánovaného záměru byla vypočtena hladina akustického tlaku na úrovni 55 – 70 dB.
Nadlimitní hodnoty byly vypočteny jak podél Evropské ulice, tak podél ulice Generála
Píky. V širším zájmovém území lze výrazně vyšší hodnoty akustické zátěže očekávat
podél hlavních dopravních komunikací, Jugoslávských partyzánů, Čsl. armády,
Svatovítské a dalších.
Po dostavbě hotelu dojde v území ke změně hlukové zátěže. Podél hlavní
odjezdové a příjezdové trasy na mezilehlé obslužné komunikaci, na hranici chráněného
venkovního prostoru domu v Kafkově ulici, při napojení na ulici Generála Píky dojde
k nárůstu o 1 dB v denní a 0,8 dB v noční době. V dalších bodech na hranici
venkovního chráněného prostoru podél ulic Evropské a Generála Píky lze zaznamenat
nejvyšší nárůst v denní i noční dobu do 0,5 dB. V zasažených objektech bude zajištěno
splnění limitů pro vnitřní hluk.
Vzhledem k blízkosti obytných domů a rozsahu stavby je nutné během
stavebních prací očekávat překračování hygienického limitu 65 dB ve venkovním
chráněném prostoru obytných objektů. Pro ochranu před nadměrným hlukem byla
navržena výstavba protihlukové clony o výšce 2 m při severní hranici staveniště, při
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uličním křídle hotelu. Ta zajistí splnění limitů u nejbližší obytné zástavby,
k překročení bude docházet pouze na fasádách hotelu Diplomat. V prostoru staveniště
u zahradního křídla hotelu a podzemních garáží byla navržena výstavba 4 m vysoké
protihlukové clony. Ta zde odcloní nižší patra domů východně od staveniště a u domů
v Kafkově ulici.
Fauna a flóra, chráněná území
Místo výstavby tvoří tři charakterem odlišné plochy. Na severu v místě Uličního
křídla je to částečně zpevněná plocha doplněná výsadbami v terasách před hotelem.
V místě budoucího náměstíčka (západně od hotelu) je plocha převážně zpevněná a
nachází se zde vjezd do garáží hotelu, který je opět doplněn výsadbami keřů a stromů.
V jižní části, v místě budoucího Zahradního křídla a podzemních garáží, se nachází
částečně zpevněná plocha a zejména zelená travnatá plocha se stromy a keři.
Na zájmovém území bylo dendrologickým průzkumem vyhodnoceno celkem 38
listnatých stromů a 17 keřových skupin.
Odstraněny budou výsadby keřů při severním předpolí hotelu a keře a stromy
v okolí současné vjezdové rampy. Jižně od hotelu budou při výstavbě Zahradního
křídla a podzemních garáží odstraněny keřové skupiny a stromy v půdorysu podzemní
stavby. Zachovány zůstanou stromy v okolí, do nichž stavba nezasahuje (líska turecká,
bříza, javor jasanolistý, sakury). Stavba se též nedotkne jinanů vysazených
v souvislosti s výstavbou sousední budovy E-Gate.
Celková cena odstraňovaných stromů činí 384 073 Kč. Celková cena
odstraňovaných keřových skupin byla vyčíslena na 435 752 Kč. Vzhledem k počtu a
sadovnické hodnotě odstraňovaných dřevin, nebude odstranění dřevin v rámci
výstavby navrhovaného projektu přestavovat nepřijatelný zásah do životního prostředí
za podmínky, že dřeviny budou v dostatečném počtu a přiměřené druhové skladbě
nahrazeny v rámci nových sadových úprav okolí hotelu a parkové plochy. V tomto
případě je možné negativní vliv na zeleň akceptovat.
Záměr ozelenění okolí hotelu Diplomat po jeho dostavbě vychází z filosofie
umístit co nejvíce zeleně v prostoru omezeném jednak hranicí pozemku a jednak již
existujícími budovami a strukturami. V současné době se ne příliš kvalitní zeleň
nachází pouze v severním předpolí hotelu a u vjezdové rampy západně od budovy.
Prostorové uspořádání již v současné době velmi omezuje možnosti zelených ploch, na
což návrh řešení parteru reaguje důrazem na využití architektonické zeleně v podobě
stromořadí ve zpevněných plochách. Bude tak zachována možnost volného pohybu
návštěvníků a hotelových hostů v okolí hotelu. Ve všech místech, kde je to možné jsou

76

s. r. o.

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

OZNÁMENÍ PODLE ZÁK. Č. 100/2001 SB.
DIPLOMAT HOTEL PRAHA – NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

navrženy plochy sadových úprav na rostlém terénu. V místech podzemních konstrukcí
je mocnost zeminy maximalizována na nejvyšší možnou míru.
Ve funkční ploše SV počítá záměr se zřízením 2543 m2 plochy zeleně, z čehož
bude 220 m2 sadových úprav na rostlém terénu a 37 stromů s velkou korunou na
rostlém terénu. Dále bude vybudováno 392 m2 zeleně na konstrukci podzemních garáží
(mocnost zeminy 2 a 0,9 m). Na střeše podzemních garáží bude zřízeno 1711 m2
zeleně na substrátu o tloušťce min. 15 cm. Celková výměra zeleně při zohlednění
všech stromů ve zpevněných plochách a zeleně na konstrukcích činí 2543 m2. Při
výměře hranice stavby v ploše SVM 12 200 m2 je dosažený koeficient zeleně 0,21.
V lokalitě se vyskytuje fauna městského prostředí. Lokalita není svým
zoologickým složením výjimečná oproti obdobným lokalitám v Praze, případně
v jiných větších městech. Ze zoologického hlediska není dotčené území významné,
neboť nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného živočišného druhu. Vzhledem
k výskytu běžné fauny centra města, nebude představovat výstavba objektu
významnou újmu na životním prostředí. Záměr se nedotkne zvláště chráněných druhů
živočichů.
Dotčená lokalita není součástí zvláště chráněného území, prvku ÚSES nebo
celoměstského systému zeleně. Oblast spadá do ochranného pásma Pražské památkové
rezervace.
Geologická a hydrogeologická situace
Z geologického hlediska je podloží území tvořeno spodnopaleozoickými
horninami Barrandienu ordovického stáří, konkrétně horniny dobrotivského souvrství,
které je reprezentováno tmavě šedými, jemně slídnatými, jílovitoprachovými
břidlicemi.
Kvartérní pokryv v území tvoří antropogenní, eolické, fluviodeluviální a
fluviální sedimenty. Jejich celková mocnost, včetně navážek, se pohybuje v rozmezí
25,90 až 29,20 m. Navážku (antropogenní sedimenty) tvoří nejsvrchnější vrstvu
s mocností v rozsahu cca 1 – 2,3 m. Výkopovými pracemi nedojde k významnému
porušení stability hornin. Stavba nebude mít významný vliv na horninové prostředí.
Záměr se nedotkne ložisek nerostných surovin.
Podzemní voda je vázána na dobře propustné fluviální terasové štěrky, jejichž
báze je tvořena relativně nepropustnými jílovito-prachovitými břidlicemi
dobrotivského souvrství. Možnost infiltrace srážkových vod je výrazně limitována.
To je dáno umístěním lokality v silně urbanizované oblasti s malou efektivitou vsaku
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srážkových vod, dále přítomností 8,8 – 9,8 m mocné vrstvy sprašových hlín a spraší,
které lze z hydrogeologického hlediska považovat za prakticky nepropustné.
V průzkumech nebyla podzemní voda zastižena v žádné sondě, tj. do hloubky
19 m, podle archivních záznamů ji lze očekávat cca 20 – 25 m pod zemí, její sezónní
výskyt nelze vyloučit v propustnějších štěrkovitých a písčitých vrstvách kvartérního
pokryvu. Během stavebních prací tedy nebude pravděpodobně zastižena, významné
ovlivnění kvality podzemní vody nebo její hladiny se neočekává.
Území se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani
v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod.
Pozemek je zařazen do kategorie se středním radonovým indexem pozemku.
Vlivy na obyvatelstvo
Obyvatelé v okolí stavby budou dotčeny změnou jednotlivých složek životního
prostředí, které mohou mít vliv na jejich zdraví a dále na jejich socioekonomické
prostředí. Hlavními negativními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat
v souvislosti s výstavbou či provozem objektu, a které tedy mohou být záměrem
významněji ovlivněny, budou hluk a znečištění ovzduší.
V zájmovém území je možné (v situaci bez výstavby objektu) očekávat výskyt
zdravotního rizika zejména v souvislosti s expozicí zvýšeným koncentracím částic
PM10. U části obyvatel existuje i riziko spojené s výskytem zvýšených krátkodobých
hodnot NO2. Expozice hluku je především zdrojem obtěžování obyvatel, v malé části
okolní zástavby však může docházet i k v výskytu zdravotních obtíží spojených se
zvýšenou hlučností prostředí.
Vlivem provozu hodnoceného záměru nedojde u obyvatel žijících v okolí
k rozpoznatelnému zvýšení zdravotního rizika z expozice znečišťujícím látkám
v ovzduší. Vypočtené změny koncentrací a z nich vyplývající rozdíly v kvantifikaci
rizika jsou natolik nízké, že se v dotčeném počtu obyvatel nemohou reálně projevit.
Pro omezení obtěžování obyvatel během výstavby objektu je nutno důsledně dodržovat
opatření ke snížení prašnosti.
Provoz záměru celkově nezpůsobí zvýšení počtu obyvatel vystavených
negativnímu působení hluku, nicméně dojde ke změně rozložení hodnot s možnými
účinky na lidské zdraví. V některých případech však může dojít k nárůstu výskytu
nepříznivých účinků, a to zejména zdrojovou a cílovou dopravou do garáží. V těchto
místech, je nutno zajistit ochranu obyvatel zabezpečením dostatečné neprůzvučnosti
fasádního pláště dotčených budov.
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Ostatní vlivy
Nebyly identifikovány významné negativní vlivy na povrchové vody, krajinu,
hmotný majetek, zvláště chráněné části přírody nebo kulturní památky.
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H. PŘÍLOHY
 Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
 Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace

Datum zpracování oznámení:
14. 12. 2009
Jméno, příjmení a telefon zpracovatele oznámení a spolupracujících osob:
Ing. Václav Píša, CSc., tel.: 241 494 425
Mgr. Radek Jareš, tel.: 271 192 130
Mgr. Jan Karel, tel.: 271 192 130
Ing. Josef Martinovský, tel.: 271 192 130
Mgr. Robert Polák, tel. 271 192 130
Ing. Milan Říha, tel.: 271 192 130
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Ing. Václav Píša
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