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Přílohy oznámení 

Příloha č. 1  Akustická studie  

• Hluk ze stavební činnosti 

• Hluk z provozu záměru 

• Protokol o zkoušce č. 0903066VP (měření in-situ) 

Příloha č. 2 Rozptylová studie 

Příloha č. 3 Dálkové pohledy       

Příloha č. 4 Dopravně-inženýrské podklady 

Příloha č. 5 Biologický průzkum 

Příloha č. 6  Dendrologický průzkum 

Příloha č. 7 Výkresová část       

Výkres č. 1  Situační plán stavby – širší vztahy    1 : 2 500 

Výkres č. 2  Celková situace stavby ve vztahu k ÚP    1 : 2 500 

Výkres č. 3  Celková situace stavby se sadovými úpravami  1 : 1 000 

Výkres č. 4  Celková koordinační situace     1 : 2 000 

Výkres č. 5  Půdorys 2. PP      1 : 1 000 

Výkres č. 6  Půdorys 1. PP      1 : 1 000
 Výkres č. 7  Půdorys 1. NP      1 : 1 000 

 Výkres č. 8  Půdorys 2. NP      1 : 1 000 

 Výkres č. 9  Půdorys 3. NP      1 : 1 000 

 Výkres č. 10  Půdorys 4. NP      1 : 1 000 

 Výkres č. 11  Půdorys střechy      1 : 1 000 

 Výkres č. 12  Půdorys 1. mezipatra     1 : 1 000 

 Výkres č. 13  Půdorys 2. mezipatra     1 : 1 000 

 Výkres č. 14  Podélný řez 01, 02      1 : 1 000 

Výkres č. 15  Podélný řez 03       1 : 1 000 

Výkres č. 16  Příčný řez 04, 05       1 : 1 000 

Výkres č. 17  Příčný řez 06, 08      1 : 1 000 

Výkres č. 18  Jana Želivského – západní, východní pohled  1 : 1 000 

Výkres č. 19  Malešická – severní, jižní pohled    1 : 1 000 

Výkres č. 20  Jižní, severní pohled z parku    1 : 1 000 

Výkres č. 27  Výpočet koeficientu zeleně     

Příloha č. 8 Zásady organizace výstavby     

Výkres č. 1 ZOV1          

Výkres č. 2 ZOV2          

 

 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 5 

Přehled nejdůležitějších používaných zkratek 

CO Oxid uhelnatý 

CP Celková plocha 

CPE Car park exhaust (výdech vzduch.) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR Česká republika 

ČSN Česká státní norma 

CZT Centrální zásobování teplem 

DDN Překladiště, kontejnerové terminály, 
nákladové obvody 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

EIA Dokumentace o hodnocení vlivů na 
životní prostředí  

EPS Elektronický požární systém 

FCU Fan coil unit (klimatizační jednotky) 

HPP Hrubé podlažní plochy 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

KN Katastr nemovitostí 

KPP Koeficient podlažních ploch 

KZ Koeficient zeleně 

KZP Koeficient zastavěné plochy 

k. ú. Katastrální území 

LAeq Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A 

LNA Lehké nákladní automobily 

MHMP Magistrát hl. m. Prahy 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí 
České republiky 

N Odpady kategorie nebezpečné 

NEL Nepolární extrahovatelné látky 

NL Nerozpuštěné látky 

NN Nákladové nádraží 

NN Nízké napětí 

NO Nebezpečné odpady 

NO Oxid dusnatý 

NO2 Oxid dusičitý 

NP Nadzemní podlaží 

NRBK Nadregionální biokoridor 

NTL Nízkotlaký 

NV Nařízení vlády 

O Odpady kategorie ostatní 

OA Osobní automobily 

PAS Počáteční akustická situace  

PCB  Polychlorované bifenyly 

PM10 Suspendované částice frakce PM10 

POV Plán organizace výstavby 

PP Přírodní památka 

PP Podzemní podlaží 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 

SMJ Plochy Smíšené městského jádra 

STL Střednětlaký 

ÚMČ Úřad městské části 

ÚP Územní plán 

ÚPn HMP Územní plán hl. m. Prahy 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VN Vysoké napětí 

VRÚ Velké rozvojové území 

VZT Vzduchotechnika 

TNA Těžké nákladní automobily 

TOL Těžké organické látky 

TUV Teplá užitková voda 

VPS Veřejně prospěšná stavba 

ZOV Zásady organizace výstavby 

ZP Zastavěná plocha 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ŽP Životní prostředí 
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ÚVOD 
Oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být 

způsobeny výstavbou a provozem záměru „NÁDRŽÍ ŽIŽKOV – SEVER, Praha 3“.  

Předmět záměru 

Předmětem záměru je novostavba polyfunkčního areálu se zastoupením bytové funkce, 
administrativně-obchodní funkce, , hotelu a doprovodných kulturních a sportovních aktivit.  

V následujícím přehledu jsou uvedeny HPP nadzemních částí jednotlivých funkcí. 

Obchodní centrum   54 987 m2 HPP 

Administrativa    56 488 m2 HPP 

Obytná funkce    26 864 m2 HPP 

Hotel     11 010 m2 HPP 

Architektonický a urbanistický koncept území vychází z Urbanistické studie (Jan Sedlák – 
projekční atelier, březen 2008).    

Zahájení výstavby záměru, včetně demoličních prací, a jeho dokončení se předpokládá v letech 
2010-2015. 

Umístění záměru 

Posuzovaný záměr je situován v intravilánu hl. m. Prahy, na území městské části Praha 3,  
v k. ú. Žižkov. Konkrétně se jedná o severní část území Nákladového nádraží Žižkov, které by mělo být 
do budoucna celé zastavěno. 

Území posuzovaného záměru má 75 385 m2. Dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy se posuzovaný 
záměr nachází na funkčních plochách SMJ (Plochy Smíšené městského jádra - index míry využití území 
H, s koeficientem podlažních ploch KPP 2,2 a s koeficientem zeleně KZ 0,35 dle stavu ÚPn SÚ hl. m. 
Prahy po vydání změny Z 1000/00, která je v současné době zrušena) a DDN (Překladiště, kontejnerové 
terminály, nákladové obvody). 

Územím je dle ÚPn SÚ hl. m. Prahy vedena budoucí trasa metra D. Nařízením hl. m. Prahy  
č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, ve znění nařízení č. 10/2002 Sb. hl. m. Prahy je v místě vedení této trasy 
vyhlášena stavební uzávěra pro trasy městské kolejové dopravy. Průběh trasy je upřesněn Urbanistickou 
studií s regulačními prvky NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV (Jan Sedlák – projekční atelier, březen 
2008), která trasu metra společně se stanicí metra posouvá jižním směrem, do trasy budoucí Jarovské 
spojky. 

Na základě rozhodnutí ÚMČ Praha 3 (č. j. OV/05/3306/Ur ze dne 20. 12. 2005 platí pro 
Nákladové nádraží Žižkov stavební uzávěra. Nejpozději ve stupni DSP bude zažádáno o výjimku z výše 
uvedených stavebních uzávěr. 

Dané území je z dopravního hlediska velmi dobře dostupné automobilovou dopravou i MHD.  

Hlavní dopravní napojení areálu bude vedeno po stávající komunikační síti Jana Želivského  
a Malešická. Pro vnitřní distribuci dopravy budou využívány nově vybudované povrchové či podzemní 
komunikace. 
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Obsluha záměru veřejnou dopravou je předpokládána převážně ze stávající tramvajové trati 
vedené ulicí Jana  Želivského – zastávka Nákladové nádraží Žižkov a dále autobusovou linkou 133 ze 
zastávky Basilejské náměstí. Oba tyto spoje by měly plně pokrýt požadavky na napojení areálu veřejnou 
dopravou. 

Řešené území je dále obklopeno rozsáhlými residenčními zónami a zelenými plochami. 
Posuzovaný záměr je situován do území s nedostatkem místních služeb, veřejného prostoru, obchodní  
a komerční infrastruktury, které daný záměr kompenzuje.  

Podmíněné stavby 

Jako podmíněné stavby posuzovaného záměru jsou řešeny úpravy vnější komunikační sítě 
v blízkosti řešeného území. Konkrétně se jedná o rekonstrukci ulic Jana Želivského a Malešická, která 
zahrnuje přestavbu křižovatky Jana Želivského x Malešická na světelně řízenou. Tím bude zajištěno 
kvalitní napojení areálu na nadřazenou komunikační síť. Basilejské náměstí bude rekonstruováno. 
Současně se předpokládá úprava křižovatky Jana Želivského x Olšanská a její rozšíření pro zajištění 
dostatečné kapacity. 

Výše uvedené stavby jsou řešeny v rámci samostatných územních řízení. Nejsou součástí 
posuzovaného záměru. 

Nákladové nádraží Žižkov 

Nákladové nádraží Žižkov je jedním ze dvou významných kontejnerových překladišť v pražské 
aglomeraci, jedná se o tzv. transformační území – území určené k přestavbě. 

Platný územní plán umožňuje zastavit pouze severní část nákladového nádraží – tedy území 
posuzovaného záměru.  

Z tohoto důvodu bylo na území vymezené Nákladovým nádraží Žižkov podán návrh na změnu 
územního plánu, jehož předmětem je vymístění železniční dopravy, začlenění území do městské struktury 
a zrušení VPS. Konkrétně se jedná o změnu č. 2600 zařazenou do vlny celoměstsky významných změn 
ÚP SÚ hl. m. Prahy (v současné době v návrhu zadání změn).  

Jako podklad pro změnu územního plánu byla zpracována Urbanistická studie s regulačními 
prvky NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV (Jan Sedlák – projekční atelier, březen 2008). Studie řeší 
využití ploch v jižní části nákladového nádraží a zároveň přehodnocuje stav pro celé území, resp. 
navrhuje řešení celku tak, aby tvořil ucelenou koncepci.  

Posuzovaný záměr je tedy součástí širšího území, které je z architektonicko-urbanistického 
hlediska řešeno jako celek. Předložená dokumentace výhledové uspořádání reflektuje a ve výhledovém 
horizontu – roku 2025, kdy je uvažováno s celkovým zastavěním nákladového nádraží, hodnotí 
synergický vliv dopravy na akustickou situaci širšího okolí posuzovaného záměru. 

Posouzení EIA 

Záměr je posuzován v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění a jeho přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. 

Oznámení bude sloužit jako podklad pro zjišťovací řízení. Cílem oznámení je mj. vymezení 
a kvantifikace vlivů v oblasti geologie, pedologie, hydrologie, odpadového hospodářství a ochrany 
přírody se zvláštním důrazem na oblast ochrany ovzduší a zatížení obyvatelstva hlukem.  
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Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové 
číslo 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“ 

Záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné 
variantě, která vychází z návrhu architektonické firmy Hamiltons Architects. 

Vyhodnocení akustické i rozptylové situace je provedeno pro následující stavy: 

• Stávající stav             

• Fáze demolice/výstavby        2010–2015 

• Fáze provozu – kompletní náplň území s posuzovaným záměrem    2015 

• Fáze provozu – samotný příspěvek záměru           2015 

• Fáze provozu – kompletní náplň území s posuzovaným záměrem  
a dostavbou nákladového nádraží Žižkov dle Urbanistické studie (Jan 
Sedlák – projekční atelier, březen 2008)     2025 

• Fáze provozu – samotný příspěvek záměru v rámci dostavby 
nákladového nádraží Žižkov dle Urbanistické studie (Jan Sedlák – 
projekční atelier, březen 2008)     2025 

Pozn.: V Rozptylové studii,  na základě konzultace s Odborem ochrany ovzduší MHMHP, jsou oba 

výhledové stavy vyhodnoceny pouze jako samotné příspěvky záměru. 

Oznámení je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých 
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu 
stavby, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh oznámení (příloha č. 1–10). 

V průběhu zpracování byla ve spolupráci s oznamovatelem a projektantem stavby korigována 
technická stránka záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci 
jednotlivých vlivů výstavby a provozu na životní prostředí. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A. I. Oznamovatel  CCZ a. s. 

A. II. IČO   26776324 

A. III. Sídlo   Vězeňská 116/5 

110 00 Praha 1 

A. IV Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

    Ing. Luděk Bican 
KD Beta, a. s.  
Hanusova 31 
140 00 Praha 4 
tel.:  +420 241 732 142 
mob.: +420 603 424 568 
e-mail: ludekbican@kdbeta.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

 B. I. Základní údaje 

B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

R e v i t a l i z a c e  n á d r a ž í  Ž i ž k o v ,  S e v e r  

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 

Kategorie:    kategorie II 

sloupec B  

Pořad. číslo: 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. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je novostavba polyfunkčního areálu tvořená dvěma residenčními objekty, 
hotelem, obchodně-administrativním centrem se čtyřmi kancelářskými budovami a sportovně-relaxačním 
centrem. 

V rámci celého záměru jsou navržena max. 2 PP a 14 NP, z čehož poslední dvě podlaží budou 
ustoupená. 

Retail (obchodní plochy) 

Obchodní plochy jsou navrženy jako součást rozsáhlého obchodně-administrativního celku 
zabírající jižní polovinu zájmového území. Z vertikálního hlediska budou obchodní plochy, resp. 
obchodně-komerční centrum situováno v 1. PP-2. NP a jeho přístup bude umožněn jak na úrovni ulice 
Jana Želivského pro pěší, tak z nově budované severojižní komunikace pro motorizované návštěvníky. 

Interier centra bude prosvětlen architektonicky ztvárněnou skleněnou střechou. Obchodní 
centrum je řešeno formou pasáže s galeriemi, typické pro pražské prostředí. Centrum bude obsahovat 
potravinový supermarket a mnoho jiných společenských funkcí včetně sportovního a kulturního zařízení. 
Propojení otevřeného prostoru parku s obchodními plochami je řešeno terasami restaurací a kaváren na 
úrovni 2. NP.  

Sportovní aktivity zastoupené mimo jiné plaveckým bazénem jsou soustředěny ve 3. a 4. NP 
tvořící samostatný nadzemní objekt situovaný ve středové linii východní části zájmového území.  

Parkovací stání dané funkce jsou situována ve 2. PP, 1. PP a 1. NP. Z důvodů rozdílné 
konstrukční výšky podlaží, v 1. PP a v 1. NP vždy jednomu podlaží komerční plochy odpovídají 2 podlaží 
garáží. Tzn., že cekem bude pro parkování osobních vozidel 5 podlaží. Suterény budou dále mimo garáží 
využívány jako sklady a technické místnosti. 

Nadzemní část obchodně-komerčního centra, zejména pak objekt s volnočasovými aktivitami 
bude řešen travnatými střechami pohledově exponovanými z protilehlých administrativních budov. 
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Office (administrativní budovy) 

Posuzovaný záměr zahrnuje celkem čtyři administrativní budovy O1-O4. První budova (O1) je 
navržena samostatně při ulici Jana Želivského a další tři (O2, O3, O4) jsou navrženy paralelně s nově 
budovanou komunikací při jižní hranici zájmového území a tvoří jednotnou uliční frontu. Administrativní 
budovy od západu k východu výškově stoupají. 

Jednotlivá patra jsou propojena můstky přes prostor vnitřního atria proskleného po celé výšce 
domu. Každé patro zároveň umožňuje rozdělení na menší pronajímatelné plochy vhodné jako „open plan“ 
nebo rozdělené na kancelářské buňky, případně kombinace obou dvou forem. 

Office 1, Office 2 

První dvě kancelářské budovy při ulici Jana Želivského situované naproti stávající převážně 
obytné zástavbě mají celkem 8 NP, z čehož poslední dvě budou ustupující.  

Parkovací stání se budou nacházet ve společných podzemních garážích umístěných ve 2. PP. 

Oba objekty, respektive jejich recepce, budou přístupné na úrovni 1. NP, O1 z nově budovaného 
parku a O2 z nově navržené komunikace/ulice.  

Vlastní kanceláře, koncipované jako velkoprostorové halové se dvěma komunikačními 
vertikálními jádry s hygienickým zázemím se budou nacházet ve 3.-8. NP. 

Střechy posledního ustoupeného podlaží budou využity pro umístění technologií v obestavěném 
prostoru – solární panely, fotovoltaické články, vyústění vzduchotechniky ze suterénních garáží, 
vzduchotechnické a chladicí jednotky.  

Office 3, Office 4 

Office 3 a Office 4 jsou navrženy podél nově budované komunikace v jižní části posuzovaného 
území. Office 3 bude mít 11 NP (poslední dvě ustupující) a Office 4 14 NP (poslední dvě ustupující). 

Parkovací stání se budou nacházet ve společných podzemních garážích umístěných v 1. PP. 

Oba objekty, respektive jejich recepce budou opět přístupné na úrovni 1. NP z nově navržené 
komunikace. Vlastní kanceláře, koncipované jako velkoprostorové halové se dvěma komunikačními 
vertikálními jádry s hygienickým zázemím se budou nacházet ve 3.-11./14. NP. 

Střechy posledního ustoupeného podlaží budou využity pro umístění technologií v obestavěném 
prostoru – vzduchotechnické a chladicí jednotky.  

Hotel  

Budova hotelu je navržena tak, aby hmotově respektovala a dotvářela oválnou formu 
Basilejského náměstí.  

V prvních dvou patrech z celkových 7 NP bude umístěna recepce, konferenční místnosti, 
restaurace, bary a kuchyň. Vlastní hotelové pokoje se budou nacházet v 3.-7. NP. 

Parkovací stání jsou navržena v 1. PP.  

Na střeše hotelu budou opět umístěny technologie – vzduchotechnické a chladící jednotky, 
vyústění vzduchotechniky ze suterénních garáží a požárního větrání schodiště a chráněných únikových 
cest. 
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Residenční domy 

V rámci posuzovaného záměru je uvažováno se dvěma obytnými objekty v severní části 
zájmového území, při ulici Malešická. 

Objekty jsou výškově diferencovány. Residenční objekt 1 má 7-10 NP a Residenční objekt 2 pak 
8–12 NP. Poslední dvě patra jsou vždy ustoupená. 

Parkovací stání jsou umístěna v 1. a 2. PP. V 1. NP se nachází recepce, kancelář a byty. Zbylá 
podlaží jsou určena pro čistě obytnou funkci. 

Fasády budou tvořeny terasami a zimními zahradami. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní kapacity záměru: 

Celková výměra řešeného území     75 385 m2  

Rozloha zpevněných ploch      56 667 m2  

Rozloha volného/rostlého terénu     18 718 m2 

Celková HPP nadzemní části posuzovaného záměru    151 149 m2 

Tab. č. 1 Hrubá podlažní plocha nadzemní části (dle Metodického pokynu k ÚPn SÚ hl. m. Prahy) 

Objekt B1 B2 K1 K2 K3 K4 H O OV Celkem 

HPP 15 889 10 975 11 435 11 177 11 416 22 460 11 010 47 435 9 352 151 149 m² 

Zkratky: B - bytový dům, K - kanceláře, H - hotel, O - obchod, OV - občanská vybavenost 

Celková zastavěná plocha území     29 260 m2 

Tab. č. 2 Zastavěná plocha území (dle Vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy) 

Objekt B1 B2 K1 K2 K3 K4 H O OV Celkem 

ZP 2 178 1 233 42 246 170 271 1 880 23 240 2 519 29 260 m² 

Zkratky: B - bytový dům, K - kanceláře, H - hotel, O - obchod, OV - občanská vybavenost 

Kapacita bytových jednotek/pokojů 

Hotel         300 
Residenční domy       246 

Předpokládaný počet osob  

Retail (obchodní plochy)      10 183 
Office (administrativní budovy)      2 319 
Hotel         220 
Residenční domy       478 

Kapacita parkovacích stání 

Retail (obchodní plochy)      1 101 
Office (administrativní budovy)      671 
Hotel         60 
Residenční domy       291 
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B. I. 3. Umístění záměru  

Kraj:     Hl. město Praha 

Obec:     Praha 

Městská část:   Praha 3 

Katastrální území:  Žižkov 

Obr. č. 1 Situování záměru v rámci hl. m. Prahy 

 
Podkladová mapa: www.geoportal.cenia.cz 

Posuzovaný záměr se nachází v blízkosti centra hl. m. Prahy, v k. ú. Žižkov. Konkrétně se jedná  
o severozápadní část stávajícího nákladového nádraží Žižkov. 

Vlastní zájmové území je ze západní a severní strany vymezeno stávající komunikační sítí ulic 
Jana Želivského a Malešická. Jižní hranici tvoří pomyslné prodloužení ulice Olšanská. 

Pozemky dotčené stavbou jsou dle výpisu z KN: 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 
4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4450/14, 4450/2, 4450/37, 4450/46, 4450/48, 4450/54, 4450/60, 4450/61, 
4450/62, 4450/63, 4450/64, 4450/74, 4450/77, 4450/78, 4450/82 (k. ú. Žižkov). 

Dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 10/05 
ze dne 9. 9. 1999 se pozemky dotčené stavbou nacházejí převážně na funkčních plochách SMJ – Smíšené 
městského jádra a okrajově DDN – Překladiště, kontejnerové terminály, nákladové obvody. 

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru 

- novostavba 

Druh stavby 

- soubor objektů s polyfunkčním využitím (byty, hotel, obchod, administrativa) 

Cílem investora je výstavba polyfunkčního areálu se zastoupením obytné funkce formou dvou 
residenčních objektů a příležitostného ubytování v objektu hotelu. Dále bude zastoupena obchodně-
administrativní funkce. 
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Občanská vybavenost bude naplněna krytým sportovním zařízením umístěným v rámci 
obchodně-komerčního centra. 

Kumulace záměru 

V době výstavby záměru se kumulace s jinými záměry nepředpokládají.  

Případný souběh výstavby polyfunkčního areálu s jinými záměry v okolí bude koordinován 
příslušným stavebním úřadem městské části Prahy 3. 

Jako podmíněné stavby posuzovaného záměru jsou řešeny úpravy vnější komunikační sítě  - 
rekonstrukce ulic Jana Želivského a Malešická zahrnující přestavbu křižovatky Jana Želivského x 
Malešická, rekonstrukci Basilejského náměstí, úpravu křižovatky Jana Želivského x Olšanská a její 
rozšíření. 

V době zpracování předkládaného oznámení EIA není známa vzájemná návaznost harmonogramů 
výstavby posuzovaného záměru a rekonstrukce okolní komunikační sítě. Předpokládá se, že rekonstrukce 
okolní komunikační sítě proběhne v době dokončovacích prací záměru. V případě, že by se v dalších 
fázích projektové dokumentace, po upřesnění harmonogramu výstavby, prokázalo, že dojde k souběhu  
s nejkritičtější fází výstavby záměru, bude nutné doplnit Akustickou studii a případný souběh vyhodnotit. 
V současné době se tento souběh nepředpokládá. 

Akustická a Rozptylová studie (Příloha č. 1 a 2) vycházejí z dopravně-inženýrských podkladů 
zpracované ETC (únor 2009), které vycházejí z dat, respektive modelů URM hl. m. Prahy. Ve 
výhledovém roce 2015, kdy je počítán plným provoz záměru, se dále počítá s dokončením rekonstrukce 
okolní komunikační sítě a růstem objemů dopravy dle URM a výhledových modelů. Ve výhledovém roce 
2025 je uvažována plná realizace dostavby NN Žižkov dle Urbanistické studie (Jan Sedlák – projekční 
atelier, březen 2008) a zároveň realizace Jarovské spojky, pražských okruhů, radiálních komunikací  
a jiných staveb zanesených v ÚPn SÚ hl. m. Prahy. 

Data URM hl. m. Prahy ve výhledových horizontech 2015, 2025 zahrnují jak samotný investiční 
záměr, tak i případné jiné připravované záměry v širším okolí. V případě, že nejsou konkrétní kapacitní 
údaje ostatních záměrů dosud známy, vychází intenzity dopravy z příslušných funkčních ploch platného 
ÚPn SÚ hl. m. Prahy. 

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, 
resp. odmítnutí 

Zdůvodnění potřeby záměru 

Výstavbou záměru dojde zejména k rozšíření nabídky odpovídajících reprezentativních 
administrativních prostor a obchodních ploch v blízkosti centra hl. m. Prahy. V menší míře dojde  
i k rozšíření nabídky bydlení a krátkodobého ubytování. Především však bude revitalizován stávajících 
prostor NN Žižkov, které je v neuspokojivém stavu.  

Výstavbou nové moderní stavby s veřejným prostorem a parkovými úpravami dojde k oživení  
a dalšímu rozvoji dané městské části. 
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Stručný přehled posuzovaných variant 

Záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné 
variantě, která vychází z návrhu architektonické firmy Hamiltons Architects. 

Vyhodnocení akustické i rozptylové situace je provedeno pro následující varianty: 

• Stávající stav             

• Fáze demolice/výstavby        2010 – 2015 

• Fáze provozu – kompletní náplň území s posuzovaným záměrem    2015 

• Fáze provozu – samotný příspěvek záměru           2015 

• Fáze provozu – kompletní náplň území s posuzovaným záměrem  
a dostavbou nákladového nádraží Žižkov dle Urbanistické studie (Ing. 
arch. Sedlák, březen 2008)     2025 

• Fáze provozu – samotný příspěvek záměru v rámci dostavby 
nákladového nádraží Žižkov dle Urbanistické studie (Ing. arch. Sedlák, 
březen 2008)     2025 

Pozn.: V Rozptylové studii,  na základě konzultace s Odborem ochrany ovzduší MHMHP, jsou oba 

výhledové stavy vyhodnoceny pouze jako samotné příspěvky záměru. 

Výhledový stav - rok 2015 byl zvolen jako předpokládaný termín plného dokončení  
a zprovoznění posuzovaného záměru „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“. 

Rámec výhledového období - rok 2025 byl zvolen na základě nejpravděpodobnějšího vývoje 
v lokalitě, kde je počítáno s přestavbou celé plochy stávajícího Nákladového nádraží Žižkov. V tomto 
časovém horizontu je uvažována kompletní dostavba prostoru NN Žižkov dle Urbanistické studie 
projekčního ateliéru Jana Sedláka, která byla obecně přijata a schválena MHMP i dokončením 
komunikační sítě (Jarovská spojka, kompletní dostavba Pražských okruhů, radiální komunikace atd.), což 
jsou prvky, které zásadně ovlivní dopravní situaci v lokalitě.  

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Architektonická koncepce 

Architektonický a urbanistický koncept navrženého záměru ideově vychází z urbanistické studie 
architekta Jana Sedláka.  

Konceptem vlastního území jsou tři lineární funkčně odlišné zóny. V jižní části se nachází 
obchodně-komerční centrum s administrativními budovami a v severní části pak residenční budovy  
a hotel. 

Jednotlivé budovy jsou výškově diferencovány tak, že jejich výška vzrůstá směrem od stávající 
zástavby k nezastavěnému území.  

Řešení centrálního prostoru je provedeno formou parkových teras a modelovaných travnatých 
ploch s navazujícími plochami privátní zeleně. Zeleň na rostlém terénu plynule navazuje na zeleň na 
konstrukci a vytváří tak vizuálně souvislý prostor. Střechy a terasy obchodního centra a administrativních 
budov jsou travnaté. 
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Technika prostředí 

Elektrická energie 

Stávající stav 

V řešeném území je umístěna trafostanice – TS 7081, která bude zrušena a nahrazena jednou 
dočasnou staveništní trafostanicí.  

Výhledový stav 

PRE požaduje řešení napájení objektů z nově vybudované rozpínací stanice 22 kV, dále  
z napájecí a distribuční sítě PRE 22kV.   

Smluvním partnerem investora pro odběr elektrické energie bude PRE. 

Je navržena nová rozpínací stanice 22 kV. Součástí řešení bude i dočasná přeložka stávajících 
distribučních kabelů 22 kV, která zajistí vymístění kabelů z prostoru stavby a dočasnou trafostanici pro 
napájení stavby. 

Návrh předpokládá realizaci kabelových tras ve třech etapách: 

� Zrušení TS 7081 a výstavbu dvou TS Stavba včetně přepojení stávajících distribučních 
kabelů 22 kV 

� Nová RS včetně trasy kabelových napáječů 22 kV a distribučních kabelů 22 kV v trase pro 
konečné přepojení 

� Zrušení TS Stavba a definitivní přepojení distribučních kabelů 22 kV 

Náhradní zdroj elektrické energie 

Náhradním zdrojem elektrické energie bude šest dieselagregátů umístěných v suterénech objektů 
Office 1, Office 4, obchodně-komerčním centru, hotelu, a Residenčních objektech 1 i 2. 

Konkrétně půjde o tři dieselagregáty o výkonu 400 kVA a tři o výkonu 275 kVA. 

Doplňkovým zdrojem el. energie budou fotovoltaické články nacházející se na střechách objektů 
Office 1 a Office 2. 

Vzduchotechnika 

Navržený systém vzduchotechnického zařízení je navržen vlastní pro jednotlivé funkce: 

Administrativa  

Kancelářské prostory budou obsluhovány vzduchotechnikou a klimatizovány v celém svém 
rozsahu. Bude to nucený přívod upraveného vzduchu (filtrace, ohřev, chlazení, vlhčení) a odvod vzduchu 
k rekuperaci. 

Vytápění v zimním období a odvod tepelné zátěže v létě z prostorů kanceláří bude zajištěno 
větracím vzduchem. VZT zařízení bude s proměnným průtokem vzduchu závislým na momentálním 
obsazení jednotlivých prostorů. 

Hotel  

Pro hotel jsou navrženy samostatné klimatizační systémy, které se skládají z větracího zařízení, 
které zajišťuje provětrání s dostatečnou intenzitou a současně přívod hygienicky nutné dávky čerstvého 
filtrovaného a ohřívaného vzduchu do jednotlivých provozů. Větrací zařízení budou doplněna o systémy 
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lokálních cirkulačních klimatizačních jednotek fancoil (FC) nebo alternativně indukčních jednotek (tzv. 
chladících trámů), zajišťující eliminaci tepelných zátěží a tím vytvoření očekávaného pobytového 
komfortu.  

Úpravu čerstvého větracího vzduchu budou zabezpečovat sestavná VZT zařízení v potrubním 
provedení, která budou umístěna buď v suterénní strojovně VZT nebo v zázemí provozovny.  

Bytové objekty  

Byty budou větrány přirozeně.  

Nuceným odtahem vzduchu budou větrány koupelny a místnosti WC, popř. další místnosti bez 
oken. Ventilátory budou napojeny na společné stoupací potrubí, kterým bude odpadní vzduch odveden 
nad střechu.  

V kuchyních bude provedena příprava potrubí DN160 (pro max. 350 m3/h vzduchu) pro budoucí 
napojení kuchyňské digestoře (digestoř dodávkou kuchyně, s vlastním ventilátorem) 

Obchodní plochy  

Pro komerční plochy budou navrženy samostatné klimatizační systémy sestávající se  
z větracího zařízení zajišťující provětrání s dostatečnou intenzitou a současně přívod hygienicky nutné 
dávky čerstvého filtrovaného a ohřívaného vzduchu do jednotlivých provozoven. Větrací zařízení budou 
doplněna o systémy lokálních cirkulačních klimatizačních jednotek fancoil (FC), zajišťující eliminaci 
tepelných zátěží a tím vytvoření očekávaného pobytového komfortu. Vytápění prostor, případně jejich 
základní temperaci, zajišťují otopné systémy. Pomocí jednotek FCU je možné řešit dotápění místností. 
Úpravu čerstvého větracího vzduchu budou zabezpečovat sestavná VZT zařízení v potrubním provedení, 
která budou umístěna buď v suterénní strojovně VZT nebo v zázemí provozovny.  

Každé větrací zařízení zajistí: 

• filtraci vzduchu 

• ohřev/chlazení vzduchu 

• vlhčení vzduchu 

• transport vzduchu do a z větraných místností (přívodní + odsávací ventilátory) 

Parking   

Pro prostory podzemních parkovišť je navržena instalace odsávacího zařízení, které zajistí odvod 
znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu.  

Základem systému bude komora odsávacího ventilátoru, která bude umístěna na střeše objektu  
v samostatné strojovně VZT. Na nasávací i výtlačné straně ventilátoru budou v potrubí vřazeny tlumiče 
hluku. Část vzduchu bude odsávána pod stropem, část u podlahy. Tam, kde to bude technicky možné, 
bude proudění vzduchu v garážích od přívodu směrem k odsávání podporováno podstropními radiálními 
ventilátory (tzv. jetfans). 

Vzduchový výkon zajistí odvod 150 m3/h na parkovací stání. Úhrada odsátého vzduchu bude 
kompenzována podtlakovým nasáváním z venkovního prostoru pomocí zvlášť vybudovaných šachet.  

Alternativní řešení kompenzace vzduchu je částečné využití odpadního vzduchu z kanceláří (po 
rekuperaci ve VZT jednotce).  
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Zařízení pro větrání parkingu musí být napojeno na náhradní zdroj elektrické energie. Zálohu 
zařízení je možné řešit napájením ze dvou různých energetických zdrojů. 

Provoz (ovládání) VZT zařízení může být následující: 

• spouštění od čidla koncentrace CO při překročení povolené koncentrace škodlivin v prostoru 

• spouštění s osvětlením 

• spouštění od čidla pohybu (osoby, automobily) 

• periodické spouštění v předem nastaveném časovém režimu ruční spouštění 

• kombinace některých z předchozích variant 

Havarijní větrání chráněných únikových cest 

Nároky na havarijní a požární větrání prostorů a chráněných únikových cest budou uvedeny 
nejpozději ve stupni DSP. 

Lze předpokládat, že úniková schodiště a únikové cesty budou v celém svém rozsahu větrány 
nuceně.  

Schodiště budou podle požadavků požárního specialisty tvořit samostatné požární úseky – budou 
ohraničeny nehořlavými stavebními konstrukcemi ve všech podlažích včetně suterénů. Vzduchotechnické 
zařízení zajistí v těchto prostorech přetlakové větrání s 15ti násobnou výměnou vzduchu a přetlakem 12,5 
Pa po dobu 45 minut.  

Předpokládaná provozní doba vzduchotechnických jednotek 

Denní doba    7:00 – 19:00  
Noční doba    útlumový režim (max. 50% výkon) 

Množství odváděného vzduchu z podzemních garáží  

V průměru pro jedno CPE pro bytový dům nebo hotel      20 000 m3   

V průměru pro jedno CPE pro administr.-obchod. fci       40 000 m3  

Pozn.: CPE - Car park exhaust (výdech podzemních garáží) 
Hotel – 1 x CPE, Residential 1 – 2 x CPE, Residential 2 – 1 x CPE; celkem 4 CPE 
Office 1 – 2 x CPE, Office 2 – 2 x CPE; celkem 4 CPE 

Výstupní rychlost vzdušniny   do 3 m/s ve volném průřezu 

Počet výdechů z podzemních garáží  

CPE á 20 000 m3     4 x 

CPE á 40 000 m3     4 x 

Chlazení 

Zdrojem chladu pro chlazení jednotlivých objektů posuzovaného záměru, kromě bytových 
objektů, budou dvouokruhové chladicí jednotky s vodou chlazeným kondenzátorem umístěné 
v samostatných místnostech v suterénech objektů. 

Kondenzátory chladicích jednotek budou chlazeny suchými chladiči umístěnými na střechách 
objektů, které budou propojené s kondenzátorovými jednotkami okruhem plněným ekologicky 
nezávadnou nemrznoucí směsí na bázi propylenglykolu. Ve stejných místnostech s chladicími jednotkami 
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budou i strojovny chlazení s akumulačními nádobami, kombinované rozdělovači a sběrači okruhů 
chlazení, expanzním zařízením, úpravnou vody a glykolovým hosopodářstvím. 

Chlazení jednotlivých objektů bude následující: 

� Administrativa Prostory administrativních objektů budou chlazeny dle způsobu využití, 
převážně úpravou přiváděného větracího vzduchu  zařízením VZT. 

� Hotel Prostory objektu hotelu budou chlazeny dle způsobu využití, převážně 
kombinací úpravy přiváděného větracího vzduchu zařízením VZT  
a jednotkami FCU nebo indukčními jednotkami. 

� Bytové objekty Prostory bytových objektů budou chlazeny dle způsobu využití 
převážně splitovými jednotkami přímého chlazení nebo systémem 
přímého chlazení VRV. Předpokládá se, že systémem chlazení bude 
vybaveno 20 % bytů. 

� Obchodní plochy Prostory objektu budou chlazeny dle způsobu využití, převážně úpravou 
přiváděného větracího vzduchu zařízením VZT a jednotkami FCU, 
popřípadě lokálně split systémem přímého chlazení. 

Vytápění 

Posuzovaný záměr bude zásobován teplem novým horkovodním rozvodem CZT.  

Stávající vedení CZT DN 300 v majetku Pražské teplárenské a. s. vede  jihozápadně od pozemku 
pod křižovatkou Želivského x Olšanská a má dostatečnou kapacitu pro napojení plánované zástavby.  

Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev větracího vzduchu a ohřev TUV všech objektů, resp. funkcí 
posuzovaného záměru bude výměníková stanice voda-voda umístěná v suterénech jednotlivých objektů. 
Ve stejné místnosti bude i strojovna vytápění, ve které bude umístěn kombinovaný rozdělovač-sběrač 
topných okruhů, expanzní zařízení a zásobníkové ohřívače TUV. 

Z hlediska vytápění jednotlivých objektů jsou uvažovány následující možnosti: 

� Administrativa Prostory všech administrativních objektů budou vytápěny dle způsobu 
využití, převážně zařízením VZT, popřípadě otopnými tělesy. 

� Hotel Prostory objektu hotelu budou vytápěny dle způsobu využití, převážně 
kombinací teplovzdušného vytápění zařízením VZT a jednotkami FCU 
nebo indukčními jednotkami, popřípadě otopnými tělesy nebo 
podlahovým vytápěním v koupelnách. 

� Bytové objekty Prostory bytových objektů budou vytápěny dle způsobu využití 
převážně otopnými tělesy, popřípadě podlahovým vytápěním  
v koupelnách. 

� Obchodní plochy Prostory objektu budou vytápěny dle způsobu využití, převážně 
kombinací teplovzdušného vytápění zařízením VZT a jednotkami FCU, 
popřípadě otopnými tělesy nebo podlahovým vytápěním. 

Doplňkovým ekologickým zdrojem tepla budou solární panely umístěné na střechách objektů 
Office 1 a Office 2. 
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Plynovod 

Stávající stav 

V ulicích Jana Želivského a Malešická jsou vedeny stávající NTL a STL plynovodní řady. STL 
plynovod OC.350 a OC.500 je veden při přilehlé straně ulice.   

Do prostoru stávajícího nákladového nádraží v místech budoucí výstavby je přivedena jedna 
nízkotlaká přípojka OC.50. Plyn je přiveden do správní budovy na hranici pozemku. HUP se nachází ve 
stávající budově. Tento objekt bude před realizací nového areálu demolován. Před demolicí bude stávající 
přípojka zrušena u řadu, potrubí bude demontováno.   

Výhledový stav 

Bytové domy budou napojeny každý samostatnou STL přípojkou rPE40-50 z řadu STL OC.350 
1962 v ulici Malešická. Přípojky budou ukončeny na fasádě budovy v regulační skříni. Domovní 
plynovod bude dále pokračovat do společných prostor budovy, kde před jednotlivými byty budou 
umístěny plynoměry. 

Do obchodních ploch bude plynovod přiveden přípojkou rPE50 z ulice Jana Želivského řadu STL 
OC.500 1989. Přípojka bude rovněž ukončena v regulační skříni na fasádě budovy. Plynovod bude dále 
pokračovat pod stropem 1. PP k nájemním jednotkám v centru areálu. Před každou nájemní jednotkou 
bude plynoměr.  

Kancelářské objekty nebudou vybaveny domovním plynovodem.  

Vodovod 

Stávající stav 

Stávající areál ČD je zásobován vodou z jedné přípojky v severozápadním rohu areálu. 
V prostoru nákladového nádraží je veden areálový vodovod. Posuzovaný záměr zasahuje do trasy 
stávajících vodovodních rozvodů, z nichž většina bude zrušena.   

Výhledový stav 

V JZ rohu posuzovaného území bude vybudována nová přípojka, na kterou budou přepojeny 
zbývající úseky areálového vodovodu ČD. 

Úseky stávajícího vodovodu v prostorech nákladového nádraží východně a severovýchodně od 
hranice pozemku investora budou zachovány. Vodovod v zadní části areálu je částečně napojen 
samostatně z ulice Malešická, a tudíž není vázán na novou výstavbu. Pokud budou některé úseky 
stávajících vodovodů napojeny z rušených řadů u ulice Želivského, budou tyto trasy přepojeny na nově 
budovaný areálový vodovod.  

Posuzovaný záměr bude napojen na stávající veřejný řad v ulici Malešická. Jedná se o stávající 
veřejný vodovodní řad DN200. Na tento řad bude napojen nový veřejný řad DN200 v prostoru 
Basilejského náměstí. Nový řad bude veden podél ulice Jana Želivského (při straně budovaného areálu). 
Tento nový řad DN200 bude propojen zpět do ulice Malešická novým řadem DN150, který bude uložen 
po obvodu výstavby areálu. Dojde tak k zokruhování vodovodu. Středem areálu bude ještě veden nový 
vodovod DN100, který bude spojovat oba nové řady DN200 a DN150.  

Bytové domy budou napojeny každý samostatnou vodovodní přípojkou.  
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Kancelářské budovy podél ulice Jana Želivského budou napojeny rovněž samostatně svojí 
přípojkou DN80.  

Z nově vybudovaného areálového vodovodu budou napojeny obchodní plochy, komerční prostory 
uprostřed areálu, garáže, společné prostory a venkovní požární hydranty.   

Vnitřní vodovod bude rozdělen na pitnou vodu a užitkovou vodu. Pitná voda bude rozvedena do 
všech budov v souběhu s teplou vodou a cirkulací. Užitková voda bude vedena samostatným potrubím 
v souběhu s ostatním potrubím pro splachování WC a úklidové potřeby. Do systému užitkové vody bude 
pouštěna dešťová voda z retenčních nádrží. Tato voda bude ve strojovnách upravována a přes tlakové 
stanice rozváděna do jednotlivých budov.  

Ohřev teplé vody bude prováděn ve výměníkových stanicích, které budou umístěny dle rozvodů 
ÚT. Předpokládá se, že každý bytový dům a obě kancelářské budovy budou mít vlastní výměníkovou 
stanici. Další výměníková stanice by byla v centrální části areálu. 

Kanalizace 

Stávající stav 

Stávající areál je odvodněn jednotnou kanalizační sítí. V prostoru nákladového nádraží jsou 
umístěny zděné i kameninové stoky. Přibližně 1/3 zmiňovaných stok bude zrušena. Zbývající stoky 
budou ponechány a dále využívány pro odvodnění stávajících ploch nedotčených výstavbou.  

Výhledový stav 

Pro novou výstavbu bude maximálně využita stávající stoka 600/1100, která je v jihozápadním 
rohu areálu napojena na veřejnou kanalizační síť 800/1430. Pro nové objekty budou zároveň položeny 
dva úseky nových areálových kanalizačních řadů DN300-800. Obě nové stoky budou vytvořeny jako 
jednotná kanalizace.  

Ve všech nových objektech bude proveden oddílný systém kanalizace.  

Bytové domy budou napojeny přípojkami splaškové kanalizace do ulice Malešická do stávající 
stoky DN300. Dešťové vody z těchto budov budou napojeny do retenční nádrže v jihovýchodním rohu 
areálu.  

Kancelářské budovy budou napojeny do nového úseku kanalizačního řadu a následně na stávající 
stoku 600/1100. Obě budovy budou mít dvě přípojky, jednu přípojku splaškové kanalizace a jednu 
přípojku dešťové kanalizace.  

Obchodní plochy budou odvodněny do nové stoky uložené podél jižní hranice areálu.  

Dešťové vody budou zachycovány ve třech retenčních nádržích a budou zpětně využívány do 
objektů jako voda užitková. Velikost retenčních nádrží bude doplněna na základě požadavku PVS  
a povodí Vltavy. 

Zásady organizace výstavby 

Etapizace stavby 

Výstavba záměru je investorem stavby navržena ve dvou etapách. První etapa zahrnuje výstavbu 
hotelu, rezidenčních domů R1, R2, obchodního centra a dvou administrativních budov přivrácených do 
ulice Jana Želivského (O1, O2). Další dvě administrativní budovy (O3, O4) budou realizovány ve druhé 
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etapě. Vzhledem k jejich významné integraci do hmoty obchodního centra a společných suterénů budou 
spodní patra pod administrativními budovami provedena včetně vertikálních komunikací do úrovně 
střechy obchodního centra a dočasně zastřešena. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé fáze výstavby platné pro daný stav projektových 
příprav záměru. Jednotlivé fáze nebudou přesně časově a prostorově odděleny. Naopak, vzhledem 
k rozsahu záměru a objemu stavebních prací je možný souběh níže uvedených fází výstavby tak, jak 
budou jednotlivé objekty budovány a bude docházet k přesunu staveništní techniky. Uvedená časová 
náročnost daných fází je vždy maximální při uvažování celkového rozsahu stavby. 

I. Fáze  Příprava území  

Oplocení staveniště, kácení zeleně, provedení vjezdů a výjezdů na staveniště, 
zajištění ploch pro mezideponii a deponii. 

II. Fáze Zařízení staveniště 

 Vybudování zařízení staveniště zahrnující šatny, hygienické zařízení, stanoviště 
ochrany objektu stavby, kanceláře, atd. 

III. Fáze Demolice a demontážní práce 

� Demolice stávajících budov             cca 30 – 55 dnů 

� Demontáž kolejiště a odvoz štěrkového lože           cca 35 – 45 dnů 

IV. Fáze Statické zjištění stavební jámy a okolních staveb           cca 50 – 90 dnů 

V. Fáze  Zemní práce                 cca 235 dnů 

VI. Fáze Základové konstrukce                         cca 3 – 15 měsíců 

VII. Fáze Spodní a vrchní stavba – statická část             cca 12 – 35 měsíců 

VIII. Fáze Izolace stavby                cca 3 – 27 měsíců 

IX. Fáze Povrchové úpravy konstrukcí               cca 5 – 28 měsíců 

X. Fáze Instalace                cca 5 – 26 měsíců 

XI. Fáze Kompletace                cca 5 – 28 měsíců 

XII. Fáze Komunikace, terénní a sadové úpravy             cca 4 – 27 měsíců 

Stavební práce I. etapy budou zahájeny přípravou území, která mimo jiné zahrnuje demontáž 
kolejiště a demolici stávajících objektů vyjma budovy č. p. 4463, která bude zbourána cca 3 měsíce před 
dokončením navrhovaného kruhového objezdu. Z tohoto důvodu je obvod staveniště, přístupy a jeho 
oplocení řešeno ve dvou variantách jako POV I. a POV II. (viz výkresová dokumentace). Současně budou 
realizovány přeložky inženýrských sítí v okolí stavby.  

Stavební práce na pozemku investora budou zahájeny až po dokončení všech přeložek 
inženýrských sítí a po provedení statického zajištění okolních pozemků a budov, kdy bude první v pořadí 
zahájena výstavba komerčních objektů tj. obchodního centra a hotelového komplexu. Na výstavbu 
komerčních objektů plynule technologicky naváže výstavba kancelářských budov O1 a O2. V další etapě 
pak budou dokončeny kancelářské budovy O3 a O4. Objekty rezidenční bytové výstavby budou 
realizovány obdobně. Nejdříve se zahájí stavba objektů R1 a R2. Výstavba nových komunikací  
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a provedení úprav stávajících komunikací včetně terénních a sadových úprav bude realizována 
v návaznosti na dokončování jednotlivých stavebních objektů. 

Nejpozději ve stupni DSP bude proveden detailní harmonogram výstavby jednotlivých objektů 
s fázovým posunem v jejich technologických částech, aby mohly být jednotlivé budovy dokončovány 
nezávisle na sobě v logickém sledu. 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude umístěno v severní části zájmového území dle výkresové dokumentace 
(viz Příloha č. 8 – Zásady organizace výstavby).  

Předpokládaná pracovní doba 

Stavební práce budou probíhat v době od 7:00 do 21:00 hod. Denní časový rozvrh prací bude 
respektovat závěry hlukové studie.  

Výstavba 

Stavební a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi, za použití běžných 
stavebních strojů a zařízení (nákladní vozidla,  automixy, čerpadlo na betonovou směs, autojeřáb, věžový 
jeřáb, kolový nakladač, kolové rypadlo, stavební výtah, elektrické pily, vrtačky, brusky, apod. – podrobně 
viz kap. B.II.4 Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu). 

Příjezdové a odjezdové trasy 

Vzhledem k neujasněným majetkoprávním poměrům v území jsou navrženy dvě varianty vjezdu  
a výjezdu na staveniště:  

� křižovatka Malešická x Ambrožova 

� křižovatka Malešická x park Židovské pece (budoucí kruhový objezd) 

Napojení stavby na okolní komunikační síť bude zajištěno vždy z ulice Malešická. V prostoru 
vjezdu a výjezdu bude zřízeno místo na čištění vozidel. 

S jednostranným výjezdem do ulice Jana Želivského se nepočítá. 

• Doprava staveništní suti a zeminy bude veden po ulici Malešická ve směru na Jarov. Trasy 
vozidel se stavební sutí nebo zeminou budou směřovat na skládky Ďáblická, Praha 8  
a Na Bořích-Řevnice, Praha 5. 

• Odvoz štěrkového lože kolejových svršků k recyklaci a kolejiště budou zajišťovat České 
dráhy 

• Dovoz betonové směsi statické části projektu bude probíhat ulicí Jana Želivského ze směru 
Vršovice 

Množství vytěžené zeminy 

Ve fázi zemních prací dojde k vytěžení zeminy o množství cca 249 479 m3, která bude v průběhu 
výstavby částečně mezideponována za účelem zpětných zásypů a terénních úprav a částečně přímo 
odvážena k jejímu dalšímu využití nebo odstranění. Zpětné využití zeminy bude cca 38 544,1 m3. 
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V území se dále nachází určité množství humusové vrstvy, zejména v prostoru poblíž stávajících 
budov. Humusová vrstva bude rovněž uložena na mezideponii vymezené v rámci zájmového území  
a v průběhu stavby postupně využívána pro zpětný zásyp a konečné terénní úpravy. 

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení 

Zahájení výstavby:  05/2010 

Ukončení výstavby:  2015 

Výstavba potrvá pět let. Předpokládá se etapizace výstavby. 

V předstihu mohou být provedeny některé drobné činnosti jako demolice provizorních objektů na 
základě existujících demoličních výměrů, přeložky některých inženýrských sítí a kácení stávající zeleně, 
kterou nebude možné plně integrovat do nově navržených parkových ploch. 

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:   Hl. m. Praha 

Obec:   Praha 

Městská část:  Praha 3 

Katastrální území:  Žižkov 

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních 
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

• Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) 
vydává Odbor výstavby a územního plánování městské části Praha 3 

• Stavební řízení – stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění)  
vydává Odbor výstavby a územního plánování městské části Praha 3 
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B. II. Údaje o vstupech 

B. II. 1. Půda 

Stavbou dojde k dotčení pozemků uvedených v následující tabulce (výpis pozemků dle KN). 

Tab. č. 3 Přehled dotčených pozemků dle KN 

Číslo 
parcely 

Vlastník Druh pozemku/Způsob 
využití 

Zábor Poznámka 

4463 Pražský projekt a.s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4464 CCZ a. s. ostatní plocha trvalý památkově chráněné území 
4465 CCZ a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4466 CCZ a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4467 CCZ a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4468 CCZ a. s. ostatní plocha trvalý památkově chráněné území 
4469 CCZ a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4470 CCZ a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4471 Pražský projekt a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4472 Pražský projekt a. s. ostatní plocha trvalý památkově chráněné území 
4473 Pražský projekt a. s. ostatní plocha trvalý památkově chráněné území 
4474 Pražský projekt a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 

4450/14 Pražský projekt a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4450/2 CCZ, a. s. ostatní plocha trvalý památkově chráněné území 
4450/37 CCZ a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4450/46 Pražský projekt a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4450/48 Pražský projekt a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4450/54 CCZ a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4450/60 CCZ a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4450/61 Pražský projekt a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4450/62 Pražský projekt a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4450/63 Pražský projekt a. s. ostatní plocha trvalý památkově chráněné území 
4450/64 CCZ a. s. ostatní plocha trvalý památkově chráněné území 
4450/74 Pražský projekt a. s. zastavěná plocha a nádvoří trvalý památkově chráněné území 
4450/77 CCZ a. s. ostatní plocha trvalý  
4450/78 Pražský projekt a. s. ostatní plocha trvalý  
4450/82 Pražský projekt a. s. ostatní plocha trvalý  

Dočasný/trvalý zábor 

Realizací záměru dojde k trvalému záboru půdy v rozsahu 75 385 m2. 

Předmětem dočasného záboru z důvodu napojení záměru na stávající komunikační síť  
a přeložení, příp. rušení či budování nových inženýrských sítí, bude přilehlý chodník a část vozovky 
v ulicích Jana Želivského, Malešická, dále Basilejské náměstí. Dopravní omezení a uzavírka chodníku 
v důsledku navrhovaného záboru bude řešena přechodným dopravním značením. 

Bilance zeminy 

Při výkopových pracích dojde k sejmutí cca 249 479 m3 zeminy, která bude v průběhu výstavby 
částečně mezideponována za účelem zpětných zásypů a terénních úprav a částečně přímo odvážena 
k jejímu dalšímu využití nebo odstranění. Zpětné využití zeminy bude cca 38 544,1 m3. 
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V území se zároveň nachází určité množství humusové vrstvy, zejména v prostoru poblíž 
stávajících budov. Humusová vrstva bude rovněž uložena na mezideponii vymezené v rámci zájmového 
území a v průběhu stavby postupně využívána pro zpětný zásyp a konečné terénní úpravy. 

Na základě předchozích průzkumů kontaminace půd v území z let 2001 a 2003 (viz kap. C. II. 18) 
bylo prokázáno, že koncentrace sledovaných látek (TOL, NEL) v zájmovém území nepřekračují jejich 
obvyklé přírodní obsahy a vytěženou zeminu je možné dále využít. 

Přesto, vzhledem ke stávajícímu využití dotčených pozemků a časovému odstupu od doby 
provádění průzkumů kontaminace, je možné, že zemina může být znečištěna ropnými látkami, úkapy 
motorových olejů, případně dalšími látkami, jejichž přítomnost není v půdě žádoucí. 

V případě znečištění nebezpečnými látkami bude zemina klasifikována jako nebezpečný odpad  
a před případným dalším využitím musí být dekontaminována, v opačném případě odvezena na skládku 
NO. 

Zpětné zásypy stavební jámy budou provedeny v souladu s doporučeními inženýrsko-
geologického průzkumu hutněnou tříděnou zeminou tak, aby nedocházelo k poklesům terénních úprav 
v okolí. 

ZPF, PUPFL 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ze ZPF. 

Chráněná území 

Na území posuzovaného záměru se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona  
č. 114/1992  Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Předmětné území leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, která byla v roce 1992 
vyhlášena za světovou kulturní památku UNESCO.  

B. II. 2. Voda 

Fáze demolice/výstavby 

Staveništní odběr vody bude zabezpečen napojením na předem připravenou vodovodní přípojku, 
která bude realizována v předstihu. 

Staveništní odběr bude rozložen rovnoměrně po celou dobu směny.  

Ve fázi demolic je maximální hodinová spotřeba vody Qdmax odhadována cca 17 200 l/den, 
teoretická spotřeba vody Qsec 5,2 l/sec. 

Pitná voda 

Pitná voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a její objem bude závislý na počtu 
pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zázemí.  

V následujícím textu je uvedena spotřeba pitné vody dle Směrnice MLVH ČSR a MZd č. 9/1973: 

Denní spotřeba vody Qd – administrativní pracovníci (45 osob)  2 700 l/den 

Denní spotřeba vody Qd – výrobní pracovníci (516 osob)  61 920 l/den 

Celkem        64 620 l/den  
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Technologická voda 

Technologická voda bude spotřebována především: 

- při výrobě betonových a maltových směsí, 

- na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení. 

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v místě zařízení staveniště a výroby 
betonových směsí. Množství spotřebované technologické vody je stanoveno odborným odhadem. Přesné 
množství bude stanoveno nejpozději ve stupni DSP po vybrání dodavatele stavby.  

V následujícím textu je uvedena spotřeba technologické vody dle Směrnice MLVH ČSR a MZd 
č. 9/1973: 

Denní spotřeba technologické vody Qdt     7 500 l/den 

Požární voda 

Potřeba požární vody bude stanovena požárním technikem dodavatele stavby. Předpokládá se, že 
v rámci staveništního rozvodu budou namontovány dva nadzemní hydranty. Zároveň je možné využít 
hydranty osazené na veřejném vodovodu v okolní zástavbě.  

Fáze provozu 

Posuzovaný záměr bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě hl. m. Prahy.  

Nový areál bude napojen na stávající veřejný řad v ulici Malešická. Jedná se o stávající veřejný 
vodovodní řad DN200.  

Bytové domy budou napojeny každý samostatnou vodovodní přípojkou.  

Kancelářské budovy podél ulice Jana Želivského budou napojeny rovněž samostatně svojí 
přípojkou DN80.  

Z nově vybudovaného areálového vodovodu budou napojeny obchodní plochy, komerční prostory 
uprostřed areálu, garáže, společné prostory a venkovní požární hydranty.   

Vnitřní vodovod bude rozdělen na pitnou vodu a užitkovou vodu. 

Teplá užitková voda bude připravována centrálně ve výměníkových stanicích. 

Pitná voda 

V následujícím přehledu je uvedena potřeba pitné vody pro jednotlivé funkce posuzovaného 
záměru. 

Obytná funkce (Bytový dům 1 a 2) 

Bytový dům 1   

Byty   11 006 m2 370 os.  160 l/os,den 59 200 l/den 
Komerční plochy 634 m2  9 os.  30 l/os,den 270 l/den  

Bytový dům 2   

Byty   7 770 m2 95 os.  160 l/os,den 15 200 l/den  
Komerční plochy 245 m2  4 os.  30 l/os,den 120 l/den 

Byty budou vybaveny centrální přípravou teplé užitkové vody (160 l/os,den).  

Potřeba vody v bytových domech     74 790 l/den 
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Administrativa 

Kanceláře, budova 1 8 204 m2  1 os/10 m2 820 osob 35 l/os,den 
Kanceláře, budova 2 7 820 m2  1 os/10 m2 782 osob 35 l/os,den 
Kanceláře, budova 3 8 526 m2  1 os/10 m2 850 osob 35 l/os,den 
Kanceláře, budova 4 16 691 m2  1 os/10 m2 167 osob 35 l/os,den  

Potřeba vody v kancelářích 2 619 os * 35 l/os,den   91 665 l/den 

Hotel 

Hotelový provoz 4371 m2 110 pokojů 220 osob 550 l/os,den 
Hotelová restaurace 183 m2  200 jídel   35 l/jídlo,den  

Potřeba vody v hotelu       121 700 l/den 

Obchodní plochy 

Butiky   36 860 m2 210 zaměstnanců  35 l/os,den 
Nákupní galerie  9 673 m2 45 zaměstnanců   35 l/os,den 

Potřeba vody v obchodech      8 925 l/den 

Restaurace 

Výčep, vývařovna na teplá jídla  2 750 m2 13 zam.  230 l/zam,den 

Potřeba vody v restauraci      2 990 l/den 

Volný čas 

Fitness   3 709 m2 120 os/den 60 l/os,den 7 200 l/den 
Restaurace  343 m2  200 jídel 35 l/jídlo,den 700 l/den 
Bazén     400 os  60 l/os,den 2400 l/den 

Potřeba vody volnočasových aktivit     10 300 l/den 

Celková potřeba vody areálu      299 870 l/den  

Celková průměrná denní potřeba vody      374,837 m3/den 

Maximální denní potřeba       674,707 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody     7,8 l/sec 

Roční potřeba vody       10 945 m3/rok 

Technologická (provozní) voda neuváděná v pravidelném odběru 

Ve fázi provozu nejsou očekávány zvláštní nároky na technologickou vodu.  

Bazén   20 m3  24 hod. (dopouštění ztrát) 0,23 l/s 

Filtrace   4,7 m3  za 7 min   11,1 l/s 

Filtrace bude prováděna jednou v průběhu 1-2 týdnů.  

Požární voda 

Odběr požární vody bude umožněn z vnějších odběrových míst. Venkovní požární hydranty 
budou napojeny na nový areálový vodovod. 

Bytové domy    2 objekty 2*0,3 l/s   1,2 l/s 
Hotel    1 objekt 2*0,3 l/s  0,6 l/s 
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Podzemní garáže  1 objekt 2*1,1 l/s  2,2 l/s 

Celkem         4,0 l/s 

Obchodní plocha    2*1,1 l/s  2,2 l/s 
Administrativní budovy  4 objekty 2*0,3 l/s  2,4 l/s  
Podzemní garáže  2 objekty 2*1,1 l/s  2,2 l/s 

Celkem         6,8 l/s 

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Nároky na suroviny 

Lze předpokládat, že ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím 
danému typu staveb. Bude potřeba běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků – písek, štěrk, 
cement, vápno, beton, malta, ocelové konstrukce, materiály vnitřních konstrukcí, izolační materiály, sklo, 
elektroinstalační a zdravotechnické materiály, materiály pro rozvod inženýrských sítí, zařízení interiérů, 
pohonné hmoty, atd. 

Největší množství bude představovat beton pro betonáž na stavbě a betonové prefabrikáty pro 
výstavbu jednotlivých objektů. 

Pro konstrukci nově budovaných obslužných komunikací budou jednorázově zapotřebí hlavní 
suroviny a materiály: 

- kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů, 

- materiál pro kryt vozovky, 

Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin  
a materiálů ve fázi výstavby ani jejich přesná množství. Přesná množství budou uvedena nejpozději ve 
stupni DSP po vybrání zhotovitele stavby. 

Na základě zkušeností a kapacit záměru lze orientačně stanovit následující množství stavebního 
materiálu: 

� Beton pro základové konstrukce   15 000 m3 

� Spodní a vrchní stavba – statická část  95 000 m3 

Spotřeba surovin ve fázi provozu záměru bude adekvátní charakteru posuzovaných objektů.  

Nároky záměru na suroviny ve fázi provozu budou významnější v souvislosti s obchodní  
a administrativní funkcí objektů. Bude se jednat zejména o kancelářské potřeby, úklidové a mycí 
prostředky, prostředky a zařízení pro drobné opravy či další běžné prostředky pro chod objektů v blíže 
nespecifikovaném množství.  

U ostatních funkcí – hotel, byty budou nároky na suroviny nepoměrně menší. 

Elektrická energie 

Fáze výstavby 

Fáze výstavby bude náročná na potřebu elektrické energie. Dojde ke zrušení stávající trafostanice 
TS 7081 a jejímu nahrazení jednou dočasnou staveništní trafostanicí, která bude situována u západní 
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strany staveniště vedle staveniště hotelu a mimo stavbu garáží vedle trasy stávajících kabelů směr 
Basilejské náměstí.  

Fáze demolice 

Soudobý příkon Ps     100 kW 

Fáze výstavby 

Soudobý příkon Ps    820 kW 

Fáze provozu 

Zásobování elektrickou energií ve fázi provozu bude dle požadavku řešeno napájením objektů 
z nově vybudované rozpínací stanice 22 kV, dále z napájecí a distribuční sítě PRE 22 kV.   

Kabelové směry připojení rozpínací stanice budou TR 9906 Malešice, TR 9926 Pražačka,  
TS 1882 a TS 5203. 

Napájení jednotlivých objektů se uvažuje pro každý objekt samostatně pomocí sedmi 
velkoodběratelských trafostanic o výkonu v rozmezí 630 - 1250 kVA umístěných v podzemním 
parkovišti, případně v 1. NP a dvou distribučních trafostanic o výkonu 400 kVA. 

Tab. č. 4 Energetická bilance jednotlivých objektů 

Typ     plochy Plocha m2 Instalovaný 
př. Pi (kW) 

Soudobý  př. 
Ps1  (kW) 

Potřebné TR (kVA) 

Hotel 6 999 1 854,0 1 205,0 VOTS 1 (2 x 1 000) 
Adm. Budova č. 1 10 521 1 385,0 969,0 VOTS 2  (1 x 1 250) 
Adm. Budova č. 2 9 806 1 385,0 969,0 VOTS 3 (1 x 1 250) 
Adm. Budova č. 3 11312 1 383,0 968,0 VOTS 4  (1 x 1 250) 
Adm. Budova č. 4 19 787 2 838,0 1 968,0 VOTS 5  (3 x 1 000) 

„Volný čas“ 4 705 769,2 461,5 VOTS 6  (1 x 630) 
Obchodní plochy 

Restaurace 
66 604 8 797,3 4 835,5 VOTS 7  (5 x 1 250) 

Byty kat. B  
Garáže 

spol. prostor 20 % bytů 
klima 

246 bytů 
ve dvou domech 

23 709 
2 750,0 632,5 

2 x DTS  (1 x 400  
v každé DTS 

Součet 148 704 18 323,5 12 008,5   

Soudobý příkon areálu Ps2 při vzájemné soudobosti objektů: 

Ps2 = Ps1 x 0,65 = 12 008 x 0,65 = 7 805 kW = 7,80 MW 

Náhradním zdrojem elektrické energie bude šest dieselagregátů umístěných v suterénech objektů 
Office 1, Office 4, obchodně-komerčním centru, hotelu, a Residenčních objektech 1 i 2. 

Bude se jednat o tři dieselagregáty o výkonu 400 kVA a tři o výkonu 275 kVA. 

Doplňkovým zdrojem el. energie budou fotovoltaické články nacházející se na střechách objektů 
Office 1 a Office 2. 

Nároky na chlazení 

Zdrojem chladu pro chlazení jednotlivých objektů posuzovaného záměru, kromě bytových 
objektů, budou dvouokruhové chladicí jednotky s vodou chlazeným kondenzátorem umístěné 
v samostatných místnostech v suterénech objektů. 
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Kondenzátory chladicích jednotek budou chlazeny suchými chladiči umístěnými na střechách 
objektů, které budou propojeny s kondenzátorovými jednotkami okruhem plněným ekologicky 
nezávadnou nemrznoucí směsí na bázi propylenglykolu. Ve stejných místnostech s chladicími jednotkami 
budou i strojovny chlazení s akumulačními nádobami, kombinované rozdělovači a sběrači okruhů 
chlazení, expanzním zařízením, úpravnou vody a glykolovým hospodářstvím. 

Tab. č. 5 Energetická bilance chlazení jednotlivých objektů 

Typ 
plochy 

Plocha 
m2 

Potřeba chladu pro 
krytí zisků objektu 

(kW)  

Potřeba chladu pro 
chlazení větracího 

vzduchu 
(kW ) 

Roční 
potřeba 
chladu 
(MWh) 

Celkový chladicí 
výkon zdroje 

chladu 
(kW)  

Hotel 6.999 630 127 363 732 
Adm. Budova č. 1 10.521 673 113 379 764 
Adm. Budova č. 2 9.806 628 106 353 712 
Adm. Budova č. 3 11.312 724 122 407 821 
Adm. Budova č. 4 19.787 266 213 713 1 437 

„Volný čas“ 4.705 423 228 301 606 
Obchodní plochy 

Restaurace 66 604 5 102 1 168 2 994 6 037 

Byty kat. B 
Garáže 

spol. prostor 20 % 
bytů klima 

246 bytů 
ve dvou 
domech 
23 709 

92 0 46 92 

Součet 153 443 9 539 2 077 5 556 11 201 

Nároky na vytápění 

Zásobování areálu teplem bude novým horkovodním rozvodem CZT.  

Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev větracího vzduchu a ohřev TUV všech objektů, resp. funkcí 
posuzovaného záměru bude výměníková stanice voda-voda umístěná v suterénech jednotlivých objektů. 
Ve stejné místnosti bude i strojovna vytápění, ve které bude umístěn kombinovaný rozdělovač-sběrač 
topných okruhů, expanzní zařízení a zásobníkové ohřívače TUV. 

Tab. č. 6 Energetická bilance vytápění jednotlivých objektů 

Typ 
plochy 

Plocha 
m2 

Potřeba tepla pro 
krytí tepelných 
ztrát objektu 

(kW) 

Potřeba tepla pro 
ohřev větracího 

vzduchu 
(kW) 

Potřeba 
tepla pro 

ohřev TUV 
(kW) 

Roční 
potřeba 

tepla 
(MWh) 

Přípojná 
hodnota 

zdroje tepla 
(kW) 

Hotel 6 999 214 162 228 1 787 491 
Adm. Budova č. 1 10 521 215 145 0 552 359 
Adm. Budova č. 2 9 806 200 135 0 514 335 
Adm. Budova č. 3 11 312 231 155 0 593 386 
Adm. Budova č. 4 19 787 404 272 0 1 037 675 

Leisure 4 705 188 274 132 939 462 
Obch. plochy 
Restaurace 

66 604 2 209 1 415 374 6315 3 624 

Byty kat. B  
Garáže 

spol. prostor 20 % 
bytů klima 

246 bytů 
ve dvou 
domech 
23 709 

605 0 250 1 327 673 

Součet 153 443 4 265 2 557 984 13 064 7 006 
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Doplňkovým zdrojem vytápění objektů budou solární panely umístěné stejně jako fotovoltaické 
články na střechách objektů Office 1 a Office 2. 

Zásobování plynem 

Bytové domy budou napojeny každý samostatnou STL přípojkou rPE40-50 z řadu STL OC.350 
1962 v ulici Malešická.  

Do obchodních ploch bude plynovod přiveden přípojkou rPE50 z ulice Jana Želivského řadu STL 
OC.500 1989.  

Kancelářské objekty nebudou vybaveny domovním plynovodem.  

Přípojka bude do objektů zavedena pro případné využití (vaření) v gastro provozu. 

Plynový sporák (1,1 m3/h)  245 bytů   269,5 m3/h  

Rychlá občerstvení, restaurace      50 m3/h 

Maximální hodinová potřeba      319,5 m3/hod 

Maximální roční potřeba       175 000 m3/rok  

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu 

Fáze výstavby 

Nároky záměru na dopravní infrastrukturu ve fázi výstavby jsou vychází ze ZOV zpracované Ing. 
Kozlovským (březen 2009). 

Příjezdové a odjezdové trasy 

Charakter dopravy během demolic a výstavby je stanoven na základě zpracovaného ZOV (Ing. 
Kozlovský – 02/09).  

Délka výstavby areálu je odhadována na 5 let. 

Vzhledem k neujasněným majetkoprávním poměrům v území jsou navrženy dvě varianty vjezdu  
a výjezdu na staveniště:  

� křižovatka Malešická x Ambrožova 

� křižovatka Malešická x park Židovské pece (budoucí kruhový objezd) 

Napojení stavby na okolní komunikační síť bude zajištěno vždy z ulice Malešická. V prostoru 
vjezdu a výjezdu bude zřízeno místo na čištění vozidel. 

S jednostranným výjezdem do ulice Jana Želivského se nepočítá. 

• Doprava staveništní suti a zeminy bude vedena po ulici Malešická ve směru na Jarov. Trasy 
vozidel se stavební sutí nebo zeminou budou směřovat na skládky Ďáblická, Praha 8  
a Na Bořích-Řevnice, Praha 5. 

• Odvoz štěrkového lože kolejových svršků k recyklaci a kolejiště budou zajišťovat České 
dráhy 
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• Dovoz betonové směsi statické části projektu bude realizován ulicí Jana Želivského ze směru 
Vršovice 

Intenzita dopravy ve fázi výstavby 

Demolice: cca 30 - 55  dnů, cca 4 500 m3 stavební suti a dalšího odpadu 

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Bourací hydraulické kleště 1 ks    2-3 dny 

Čelní kolový nakladač 1 ks    7-20 dnů 

Rypadlo pásové 0,5 m3 1 ks    7-8 dnů   

Nákladní vozidlo      16 jízd za den   7-20 dnů 

Demontáž kolejiště a odvoz štěrkového lože: 35-45 dnů, cca 18 500 m3 

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Bude zahájeno současně s demolicemi stávajících objektů.  

Nakladač 3 m3      2 ks 

Železniční jeřáb pro kolejový svršek    1 ks 

Demontáž kolejiště a odvoz štěrkového lože nebude provádět oznamovatel, ale České dráhy, a. s. 
Bude zapotřebí 10 – 20 jízd nákladních automobilů za den (pojezd těchto vozidel bude probíhat pouze na 
území staveniště). Odvoz demontovaného materiálu proběhne po železnici. 

Noční práce prováděny nebudou. 

Statické zajištění stavební jámy a okolních staveb: 50-90 dnů  

Pro zajištění sousedních pozemků bude nutné provést záporové pažení s dočasnými kotvami. 
Tuto konstrukci budou provádět dvě vrtací soupravy v době od 7 do 21 hodin. Tedy mimo noční hodiny.  

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Vrtné soupravy                                                                2 ks 

Napínací hydraulické pistole pro pramencové kotvy      4 ks 

Motorové ruční pily     6 ks 

Elektrické ruční pily     4 ks 

Kolové rypadlo 0,5 m3     1 ks 

Čelní nakladač      2 ks 

Dozer pásový 4 m3     1 ks 

Přepravník betonové směsi   6 m3   3 ks 

Nákladní automobily     15-25 jízd za den 

Noční práce prováděny nebudou. 

Výkopy: cca 235 dnů, cca 249 479 m3 zeminy 

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Rypadlo 1-2m3        2 ks 

Buldozer 6m3          1 ks 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 34 

Kalové čerpadlo         3-6 ks 

Nákladní automobily cca                               max. 89 jízd za den 

Noční práce prováděny nebudou. 

Základové konstrukce: cca 15 000 m3 betonu po dobu 3-15 měsíců 

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Vrtné soupravy      2 ks 

Vibrační válec       1 ks 

Přepravník betonové směsi 6 m3      8 ks 

Svářečka elektrická       15 ks 

Rozbrušovačka kovů      10 ks 

Motorové ruční pily      9 ks 

Elektrické ruční pily      3 ks 

Kalové čerpadlo      6 ks 

Ponorný vibrátor      19 ks 

Nákladní automobily      20-30 jízd za den 

Spodní a vrchní stavba - statická část: cca 95 000 m3 po dobu 12-35 měsíců 

Postup výstavby budou transportem materiálu (bednění, ocelová výztuž do betonu, betonová 
směs, atd.) zajišťovat těžké dopravní prostředky v níže uvedeném počtu a uvedené lhůtě.  

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Rozbrušovačka kovů     15 ks 

Motorové ruční pily     9 ks 

Elektrické ruční pily      4 ks 

Věžové jeřáby                7 ks 

Přepravník betonové směsi 6 m3              8 ks 

Svářečka elektrická       15 ks 

Drobná stavební mechanizace             80 ks 

Kalové čerpadlo                  6 ks 

Ponorný vibrátor                  25 ks 

Míchačky malty                  9 ks 

Kompresor elektrický                  4 ks 

Nákladní automobily průměrně 25, max. 35 jízd za den. 

Izolace stavby: po dobu 3-27 měsíců 

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Stavební osobonákladní výtah 1000 kg     4 ks 

Svářečka elektrická       15 ks 

Drobná stavební mechanizace     55 ks 

Nákladní automobily 15-20 jízd za den. 
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Povrchové úpravy konstrukcí: 5-28 měsíců 

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Rozbrušovačka kovů      9 ks 

Motorové ruční pily      2 ks 

Elektrické ruční pily      3 ks 

Stavební osobonákladní výtah 1000 kg    7 ks 

Zásobník na sypké hmoty s čerpadlem    4-6 ks 

Svářečka elektrická       15 ks 

Drobná stavební mechanizace     90 ks 

Míchačky malty      9 ks 

Nákladní automobily 20-25 jízd za den. 

Instalace: 5-26 měsíců 

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Rozbrušovačka kovů      14 ks 

Svářečka elektrická       9 ks 

Drobná stavební mechanizace     65 ks 

Kompresor elektrický      2 ks 

Nákladní automobily 25-35 jízd za den. 

Kompletace: 5-28 měsíců 

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Svářečka elektrická       6 ks 

Drobná stavební mechanizace     200 ks 

Rozbrušovačka kovů      7 ks 

Nákladní automobily 30-40 jízd za den. 

Komunikace: po dobu 4-27 měsíců 

Předpokládaná pracovní doba 7:00-21:00 hodin. 

Vibrační válec       3 ks 

Rypadlo 0,5 m3      2 ks 

Kolový nakladač      2 ks 

Finišer                      1 ks 

Přepravník betonové směsi 6 m3      8 ks 

Svářečka elektrická       5 ks 

Rozbrušovačka kovů      4 ks 

Elektrické ruční pily      3 ks 

Ponorný vibrátor      2 ks 

Nákladní automobily 20-35 jízd za den. 
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Výše uvedené množství stavební mechanizace je maximální. Toto množství bude v rámci etap 
výstavby kontinuálně přemísťováno a v průběhu výstavby postupně snižováno. Celkové množství vozidel 
přepravující materiál bude min. 45 a maximálně 90 aut/den. 

Fáze provozu 

Dopravně-inženýrské podklady posuzovaného záměru tvoří samostatnou přílohu č. 5 předkládané 
dokumentace (Nádraží Žižkov–sever, Dopravně-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení; ETC, s. r. o., 
březen 2009). 

Navržený dopravní systém 

Silniční doprava 

Posuzovaný záměr „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ je vymezen stávající komunikační sítí 
Jana Želivského a Malešická, po kterých bude vedeno hlavní dopravní napojení areálu. Pro vnitřní 
distribuci dopravy budou využívány nově vybudované povrchové či podzemní komunikace. 

Podmíněné stavby 

Jako podmíněné stavby posuzovaného záměru jsou řešeny úpravy vnější komunikační sítě 
v blízkosti řešeného území. Konkrétně se jedná o rekonstrukci ulic Jana Želivského a Malešická, která 
zahrnuje přestavbu křižovatky Jana Želivského x Malešická do podoby světelně řízené. Tím bude 
zajištěno kvalitní napojení areálu na nadřazenou komunikační síť. Basilejské náměstí bude 
rekonstruováno. Současně se předpokládá úprava křižovatky Jana Želivského x Olšanská a její rozšíření 
pro zajištění dostatečné kapacity. 

Výše uvedené stavby jsou řešeny v rámci samostatných územních řízení. 

MHD 

Obsluha záměru veřejnou dopravou je předpokládána převážně ze stávající tramvajové trati 
vedené ulicí Jana  Želivského – zastávka Nákladové nádraží Žižkov (linky 9, 10, 16, 19, 55, 58). Dále 
bude obsluha zajištěna i autobusovou linkou 133 ze zastávky Basilejské náměstí. Obě linky jsou schopny 
zajistit dostatečně kvalitní příjezd pomocí veřejné dopravy do areálu.  

V krátkodobém výhledu nejsou předpokládány výrazné změny ve veřejné dopravě.  

Ve výhledu roku 2025 dojde k výrazným změnám v obsluze území zejména vzhledem 
k předpokládanému dokončení nové linky metra D. Zároveň dojde k zprovoznění nové tramvajové trati 
ve stopě Jarovské spojky. To bude mít dopady na směrování jednotlivých tramvajových tratí. 
Z provedeného odhadu vyplývá, že většinu zátěže přenese nová linka metra. Vzhledem k nárůstu 
přepravní poptávky v lokalitě je možné předpokládat, že pokles tramvajových spojů bude minimální.  

Železniční doprava 

V zájmovém území posuzovaného záměru se uvažuje ozrušení železničních vleček, tedy 
vymístěním železniční dopravy. 

V jižní části stávajícího Nákladového nádraží Žižkov lze předpokládat zachování provozu 
v horizontu dalších 10 let v intenzitách, které odpovídají stávajícímu stavu. 
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Obytná funkce 

Obytné budovy umístěné v severní části zájmového území budou mít navržen jeden společný 
vjezd do podzemních garáží přímo z ulice Malešická v křižovatce s ulicí Ambrožovou. Garáže budou 
vzájemně propojeny, část návštěvnických stání bude navržena na povrchu. Celkem bude pro obytný 
komplex vybudováno cca 291 parkovacích stání. 

Obchodně-administrativní funkce 

Obsluha obchodně-administrativního centra v jižní části zájmového území bude zajištěna 
převážně z objízdné komunikace, která je navržena podél jižní a východní hrany plánované zástavby. 
Tato komunikace se na nadřazenou síť napojí ve 2 bodech – na ulici Jana Želivského bude vytvořen nový 
sjezd s omezenými pohyby (pouze pravé odbočení dovnitř/ven). Dále bude vytvořena malá okružní 
křižovatka na ulici Malešické. 

Vjezd do administrativní části parkoviště je navržen v jižní části objízdné komunikace, vjezd do 
obchodní části garáží bude vystavěn ve východní části napojení. Oba vjezdy jsou upraveny tak, aby 
umožňovaly příjezd do areálu ze všech uvažovaných směrů. Příjezd zásobování se předpokládá stejný 
vjezd. Zásobovací dvory jsou navrženy v rámci podzemních garáží a nákladní doprava tedy bude pro 
příjezd využívat stejné trasy jako osobní. 

Pro administrativní část objektu je navrženo cca 671 PS, pro obchodní části bude vybudováno cca 
1 101 PS. Z nich pouze 32 stání je umístěno na povrchu. Ostatní stání se nachází v podzemních, navzájem 
oddělených garážích, která se budou částečně rozprostírat na pěti podlažích budovy (nezabírají celou 
plochu patra). 

Hotel 

Budova hotelu se bude nacházet v severozápadní části řešeného území. Pro vjezd do garáží hotelu 
budou využívány dva různé příjezdy. První bude vytvořen z ulice Jana Želivského, kde bude v blízkosti 
s křižovatkou s ulicí Malešická vytvořen jednosměrný průjezd (pouze odbočení vpravo), které zajistí 
povrchovou obsluhu hotelu (stání pro taxi, příp. autobus, malé zásobování) a dále umožní i vjezd do 
podzemních garáží hotelu (pouze vjezd). Tento příjezd bude sloužit pro příjezd z jihu, tj. po ulici Jana 
Želivského ve směru od ulice Olšanská. Pro příjezd z druhé strany a pro odjezd je navržen druhý vjezd do 
garáží hotelu, který je sdílený s vjezdem do obchodního centra. Zde je na podzemní komunikaci 
vytvořena odbočka do hotelové části. Pro hotel se počítá s výstavbou cca 60 PS. 

Posuzované modely 

Dopravně-inženýrské podklady jsou zpracovány pro následující časové horizonty: 

Model 1 - Stávající stav   2007 

Model 2 - Výhledový stav  2015   

Model 3 - Výhledový stav   2025  

Model 2 

V modelu 2 je počítáno s plným zprovozněním posuzovaného záměru. Dále je počítáno 
s dokončením všech navazujících komunikací: „Rekonstrukce ulic Jana Želivského a Malešická“, tj. 
přestavby křižovatky Jana Želivského x Malešická, vč. nové SSZ křižovatky, rekonstrukcí ulice 
Malešické až k nově navržené okružní křižovatce a výstavbou dalších obslužných komunikací. 
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Již v roce 2015 dojde oproti stávajícímu stavu k podstatnému zvýšení ostatní dopravy na hlavních 
komunikačních tazích. Je to dáno podstatnou změnou v širších vztazích, tj. přesunem intenzit z trasy 
Severojižní magistrály do paralelních komunikačních spojení v souvislosti s projektem jejího zklidnění  
a současnou nedokončeností Pražských okruhů (zejména severo-východní části). Dále je v celopražských 
vztazích počítáno s dokončením západní, severní a jižní (propojení D5-D1) části Pražského okruhu, 
tunelu Blanka na Městském okruhu a radiálních komunikací na západní straně Prahy. Naopak v tomto 
výhledu se nepočítá s existencí východních částí Pražského okruhu a ani s úsekem Balabenka – 
Štěrboholská radiála na Městském okruhu, která má nejbližší a nejvýznamnější vazbu k řešenému území. 
Hlavní dopad na řešenou oblast bude podstatný nárůst ostatní dopravy.  

Model 3 

Pro rok 2025 byl vypracován model dopravy, který zohledňuje celý plánovaný rozvoj dané 
lokality dle odhadu jeho nejpravděpodobnějšího rozvoje a nejaktuálnějších podkladů dle studie ateliéru 
Jan Sedlák – „Urbanistická studie s regulačními prvky NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV“ (b řezen 
2008). Současně by mělo dojít k dokončení plánované komunikační sítě – Pražské okruhy, Jarovská 
spojka (osová varianta na povrchu), všechny obslužné komunikace, linka metra D, úpravy všech 
dotčených křižovatek, atd. 

Zdrojová/cílová doprava záměru 

� Model 2 

Dle odhadu areál vyvolá celkem 12 982 cest denně (6 491 příjezdů, 6 491 odjezdů), z nichž 
převážná část budou osobní automobily. Doprava zboží do areálu byla odhadnuta podle charakteru budov 
převážně lehkými nákladními vozidly dodávkového typu. Dle zkušeností s obdobnými areály byl počet 
jízd odhadnut na 602/den (301 příjezdů, 301 odjezdů) z celkového počtu jízd. 

Procentuální rozdělení osobní a nákladní dopravy generované záměrem a její rozložení na 
komunikační síti je znázorněno v příloze 5.3 Přílohy č. 5 (Nádraží Žižkov – sever, Dopravně-inženýrské 
podklady pro zjišťovací řízení; ETC, s.r.o., březen 2009). 

V následující tabulce jsou pro srovnání uvedeny intenzity sledovaných komunikací v jednotlivých 
mezikřižovatkových úsecích ve stávajícím stavu (rok 2007) a ve výhledovém stavu (rok 2015). Zátěž 
obsahuje i generovanou dopravu (vždy pro počet skutečných vozidel v obousměrném profilu). 

Tab. č. 7 Porovnání Modelů 1 a 2 

Komunikace Úsek 2007 
2015 

 s areálem 
Z toho doprava 
vyvolaná „NŽS“ 

Jana Želivského 
Koněvova - 
Malešická 

36 900 71 100 4 058 

Jana Želivského Malešická - Olšanská 39 600 65 000 4 056 

Jana Želivského 
Olšanská – 

Vinohradská 
37 300 66 800 4 824 

Olšanská 
J. Želivského – 
Olšanské nám. 

24 500 33 400 1 553 

Malešická 
J. Želivského – U 

nákl. nádraží 
12 600 18 800 6 977 

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

Největší navýšení intenzit dopravy je předpokládáno na ulici Jana Želivského, a to o 90 %, jako 
důsledek celoměstských změn organizace dopravy. Ke zvýšení by mělo dojít bez ohledu na realizaci 
záměru. Přitížení generovanou dopravou činí na ulici Jana Želivského pouze cca 5 %. 
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Pozn.: Je třeba upozornit, že z modelu nebyla odečtena doprava vyvolaná stávajícím areálem 
Nákladového nádraží. Ta vzhledem k charakteru provozu na nádraží může být značně vysoká i bez dalších 
schvalovacích procesů či úprav komunikační sítě. Stejně tak i skladba dopravy generovaná stávajícím 
areálem je výrazně nepříznivější – velké množství těžké nákladní dopravy oproti nárůstu osobní dopravy. 

V dopravním modelu nebyl zohledněn efekt tzv. přetažené dopravy, tj. cest, které se na síti již nyní 
odehrávají, pouze se doplní o nový cíl, případně přesměrovány na nový cíl. Tento efekt ovlivňuje zejména 
generovanou dopravu u obchodů, typickým příkladem jsou například nákupy cestou na/z práce, na/z 
víkendu apod. Tento vliv může dle odhadů Ústavu pro dopravní inženýrství hl. m. Prahy činit až 30 %  
a týká se zejména přitížení v širším okolí lokality, kde jsou pak některé pohyby započteny dvakrát.  

Dále není do dopravního modelu zahrnuta skutečnost, že vzhledem k multifunkčnímu využití 
areálu se bude část z predikovaných cest odehrávat pouze v rámci areálu – křížové interní dopravní 
vztahy mezi nově vybudovanými funkcemi bydlení <–> administrativa; bydlení <–> obchody; 
administrativa <–> obchody. Tyto cesty, které se ve výsledné podobě na síti neprojeví, mohou dle odhadů 
dosahovat až 10 % z celkového predikovaného množství vyvolané dopravy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že doprava generovaná záměrem představuje nejhorší myslitelný stav, 
ve skutečnosti bude dopad dopravy vyvolané provozem areálu výrazně nižší než vypočtených 12 900 
jízd/den.  

� Model 3 

Množství dopravy vyvolané záměrem se v průběhu let 2015 a 2025 nezmění. Distribuce areálové 
dopravy se mění zejména v závislosti na dokončení vnější komunikační sítě.  

Dle studie ateliéru Jan Sedlák „Urbanistická studie s regulačními prvky NÁKLADOVÉ 
NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV“ (b řezen 2008) bude zbylá část Nákladového nádraží (řešeno v rámci samostatného 
správního řízení), mimo posuzovaný záměr, obsahovat zhruba následující kapacity objektů: 

bydlení   cca 222 000 m2 HPP (cca 2 300 bytů) 

administrativa  cca 130 000 m2 HPP 

obchod a služby cca 37 000 m2 HPP 

Provoz zbylé části plánovaného areálu Nákladového nádraží (mimo posuzovaného záměru) 
vyvolá dle podkladu urbanistické studie celkem cca 14 440 jízd denně (7 220 příjezdů, 7 220 odjezdů). 
Většina těchto jízd bude realizována osobní dopravou, výjimečně lehkými nákladními vozidly 
(zásobování kanceláří, vybavenosti). 

V následující tabulce jsou pro srovnání uvedeny intenzity sledovaných komunikacích 
v jednotlivých mezikřižovatkových úsecích v roce 2015 a 2025 – zátěž obsahuje i generovanou dopravu 
(vždy pro počet skutečných vozidel v obousměrném profilu). 

Tab. č. 8 Porovnání Modelů 2 a 3 

Komunikace Úsek 
2015 

se záměrem 

Doprava 
generovaná 
záměrem 

2025  
výhledový stav dle 
US (Sedlák, 2008) 

Doprava 
generovaná 
záměrem 

Jana Želivského 
Koněvova - 
Malešická 

71 100 4 058 50 400 2 862 

Jana Želivského 
Malešická - 
Olšanská 

65 000 4 056 45 300 829 

Jana Želivského 
Olšanská – 

Vinohradská 
66 800 4 824 53 400 4189 
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Komunikace Úsek 
2015 

se záměrem 

Doprava 
generovaná 
záměrem 

2025  
výhledový stav dle 
US (Sedlák, 2008) 

Doprava 
generovaná 
záměrem 

Olšanská 
J. Želivského – 
Olšanské nám. 

33 400 1 553 37 900 901 

Malešická 
J. Želivského – 
U nákl. nádraží 

18 800 6 977 8 000 2 859 

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

Z porovnání celkových dopravních zátěží roků 2015 a 2025 vyplývá, že i přes pokračující 
masivní výstavbu v areálu Nákladového nádraží dojde k poklesu ostatní dopravy na sledovaném výřezu 
komunikační sítě. To je způsobeno především předpokládaným plným dokončením vnitřního i vnějšího 
Pražského okruhu (zejména nejbližší severo-východní částí) i dalších dopravně významných staveb 
(radiály), čímž dojde k poklesu průjezdu dopravy v širším centru. Tato skutečnost opět potvrzuje fakt, že 
k dočasnému zvýšení dopravy na ulici Jana Želivského dojde zejména vlivem změn v organizaci dopravy 
hl. m. Prahy, nikoliv výstavbou daného areálu. 

Vlivem dostavby hlavní komunikační sítě Prahy dojde také k výraznému zlepšení dostupnosti 
dané lokality a tedy i ke změně distribuce vyvolané dopravy. Ke zlepšení dojde zejména vlivem dostavby 
severovýchodní části Městského okruhu a napojením lokality pomocí Jarovské spojky na tuto nadřazenou 
komunikační síť. 

Bilance dopravy v pohybu 

V této podkapitole jsou uvedeny intenzity dopravy pro jednotlivé hodnocené modely. Grafické 
znázornění je součástí Přílohy č. 5, kde jsou uvedeny kartogramy intenzit dopravy pro všechny 
hodnocené modely. 

� Model 1 Stávající stav (rok 2007)  

Tab. č. 9 Intenzity dopravy v roce 2007 

24 hod Noční doba (22:00-06:00) 
Komunikace 

VV OS NV TNV VV OS NV TNV 

1. Jana Želivského 1 37300 35300 2000 690 3307 3177 130 45 

2. Olšanská 24500 23400 1100 160 2178 2106 72 10 

3. Jana Želivského 2 39600 37600 2000 720 3514 3384 130 47 

4. Malešická 1 600 570 30 0 53 51 2 0 

5. Jana Želivského 3 36900 35100 1800 620 3276 3159 117 40 

6. Malešická 2 12800 12100 700 100 1135 1089 46 7 

7. Ambrožova  2900 2780 120 0 258 250 8 0 

8. Vjezd residenti 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Malešická 3 12600 11900 700 100 1117 1071 46 7 

10. Malešická 4 12600 11900 700 100 1117 1071 46 7 

11. Vjezd SEVER 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Vjezd JIH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Vjezd JIH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Vjezd JIH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Jarovská spojka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Propojovací 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Malešická 5 12600 11900 700 100 1117 1071 46 7 

18. Malešická 6 15200 14400 800 80 1348 1296 52 5 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 41 

24 hod Noční doba (22:00-06:00) 
Komunikace 

VV OS NV TNV VV OS NV TNV 

19. K červenému domu 2 4000 3500 500 40 348 315 33 3 

20. Jarovská spojka 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. K červenému domu 1 13500 13100 400 40 1205 1179 26 3 

22. U nákladového nádraží 2 3800 3650 150 0 338 329 10 0 

23. Propojovací 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. Jarovská spojka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. U nákladového nádraží 1 3800 3650 150 0 338 329 10 0 

26. Jana Želivského 4 38300 36300 2000 520 3397 3267 130 34 

27. Vjezd Hotel 0 0 0 0 0 0 0 0 

28. Vjezd OC 0 0 0 0 0 0 0 0 

29. Vjezd administrativa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

Pozn.:  VV všechna vozidla 

 OV osobní vozidla 

 NV nákladní vozidla 

 TNV těžká nákladní vozidla 

� Model 2 Výhledový stav se záměrem - rok 2015 

Tab. č. 10 Intenzity dopravy v roce 2015 s posuzovaným záměrem – obousměrně/24 hod 

Celková doprava/24 hod 
Generovaná doprava záměrem/ 

24 hod Komunikace 

VV OS NV TNV VV OS NV TNV 

1. Jana Želivského 1 66800 63450 3350 838 5059 4824 235 23 
2. Olšanská 33400 31400 2000 500 1629 1553 76 8 
3. Jana Želivského 2 65000 61750 3250 813 4253 4056 197 20 
4. Malešická 1 2300 2200 100 2 7 7 0 0 
5. Jana Želivského 3 71100 67550 3550 710 4255 4058 197 20 
6. Malešická 2 18800 18250 550 138 7631 7277 354 35 
7. Ambrožova  2100 2000 100 2 6 6 0 0 
8. Vjezd residenti 800 800 0 0 800 800 0 0 
9. Malešická 3 16800 16300 500 125 6677 6367 310 31 
10. Malešická 4 11900 11550 350 88 1900 1812 88 9 
11. Vjezd SEVER 7800 7650 150 30 7440 7290 150 30 
12. Vjezd JIH 3 3600 3550 50 10 3226 3176 50 10 
13. Vjezd JIH 2 5500 5350 150 23 5500 5350 150 23 
14. Vjezd JIH 1 4700 4550 150 22 4700 4550 150 22 
15. Jarovská spojka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
16. Propojovací 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
17. Malešická 5 11800 11450 350 70 1890 1802 88 9 
18. Malešická 6 8500 8250 250 50 1207 1151 56 6 
19. K červenému domu 2 8600 8350 250 63 695 663 32 3 
20. Jarovská spojka 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
21. K červenému domu 1 8200 8000 200 40 674 643 31 3 
22. U nákladového nádraží 2 6800 6600 200 4 15 14 1 0 
23. Propojovací 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
24. Jarovská spojka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Celková doprava/24 hod 
Generovaná doprava záměrem/ 

24 hod Komunikace 

VV OS NV TNV VV OS NV TNV 

25. U nákladového nádraží 1 8200 7950 250 13 15 14 1 0 
26. Jana Želivského 4 69100 67350 1750 175 5044 4810 234 23 
27. Vjezd Hotel 100 100 0 0 100 100 0 0 
28. Vjezd OC 9500 9500 0 0 9500 9500 0 0 

29. Vjezd administrativa 1800 1800 0 0 1800 1800 0 0 

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

Tab. č. 11 Intenzity dopravy v roce 2015 s posuzovaným záměrem – obousměrně/noční doba 

Celková doprava/noc  

(22:00 – 6:00) 
Generovaná doprava záměrem/noc 

(22:00 – 6:00) Komunikace 

VV OS NV TNV VV OS NV TNV 

1. Jana Želivského 1 5540 5337 202 53 61 61 0 0 
2. Olšanská 2831 2706 125 32 20 20 0 0 
3. Jana Želivského 2 5442 5243 198 52 51 51 0 0 
4. Malešická 1 204 197 7 0 0 0 0 0 
5. Jana Želivského 3 5983 5765 218 45 51 51 0 0 
6. Malešická 2 1092 1080 13 7 92 92 0 0 
7. Ambrožova  186 179 7 0 0 0 0 0 
8. Vjezd residenti 10 10 0 0 10 10 0 0 
9. Malešická 3 987 975 12 6 81 81 0 0 
10. Malešická 4 916 899 17 5 23 23 0 0 
11. Vjezd SEVER 124 124 0 0 92 92 0 0 
12. Vjezd JIH 3 74 74 0 0 40 40 0 0 
13. Vjezd JIH 2 68 68 0 0 68 68 0 0 
14. Vjezd JIH 1 58 58 0 0 58 58 0 0 
15. Jarovská spojka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
16. Propojovací 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
17. Malešická 5 908 891 17 4 23 23 0 0 
18. Malešická 6 667 654 13 3 15 15 0 0 
19. K červenému domu 2 714 700 14 4 8 8 0 0 
20. Jarovská spojka 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
21. K červenému domu 1 681 670 11 2 8 8 0 0 
22. U nákladového nádraží 2 606 593 13 0 0 0 0 0 
23. Propojovací 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
24. Jarovská spojka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
25. U nákladového nádraží 1 730 714 16 1 0 0 0 0 
26. Jana Želivského 4 5788 5690 99 10 61 61 0 0 
27. Vjezd Hotel 1 1 0 0 1 1 0 0 
28. Vjezd OC 120 120 0 0 120 120 0 0 

29. Vjezd administrativa 23 23 0 0 23 23 0 0 

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 
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� Model 3 Výhledový stav se záměrem a dostavbou areálu NN Žižkov dle US (Sedlák, 2008) 
– rok 2025  

Tab. č. 12 Intenzity dopravy v roce 2025 s posuzovaným záměrem a dostavbou areálu NN Žižkov dle 
US – obousměrně/24 hod 

Celková doprava/24 hod 
Generovaná doprava záměrem/ 

24 hod Komunikace 

VV OS NV TNV VV OS NV TNV 

1. Jana Želivského 1 53400 50700 2700 675 4393 4189 204 20 
2. Olšanská 35750 37900 2300 575 945 901 44 4 
3. Jana Želivského 2 45300 43050 2250 563 869 829 40 4 
4. Malešická 1 2400 2350 50 1 7 7 0 0 
5. Jana Želivského 3 50400 47900 2500 500 3001 2862 139 14 
6. Malešická 2 8000 7800 200 50 2998 2859 139 14 
7. Ambrožova  2100 2000 100 2 6 6 0 0 
8. Vjezd residenti 800 800 0 0 800 800 0 0 
9. Malešická 3 6500 6300 200 50 2400 2289 111 11 
10. Malešická 4 7300 7100 200 50 3457 3297 160 16 
11. Vjezd SEVER 5700 5600 100 20 5504 5404 100 20 
12. Vjezd JIH 3 4100 4000 100 20 3063 2963 100 20 
13. Vjezd JIH 2 6000 5850 150 40 4982 4832 150 40 
14. Vjezd JIH 1 3900 3850 50 10 3900 3850 50 10 
15. Jarovská spojka 1 20100 18900 1200 240 2376 2266 110 11 
16. Propojovací 1 2700 2600 100 20 425 405 20 2 
17. Malešická 5 9800 9500 300 60 3879 3699 180 18 
18. Malešická 6 10900 10550 350 70 3865 3686 179 18 
19. K červenému domu 2 3700 3550 150 38 7 7 0 0 
20. Jarovská spojka 3 22200 20850 1350 270 150 143 7 1 
21. K červenému domu 1 7900 7700 200 40 423 403 20 2 
22. U nákladového nádraží 2 4800 4700 100 2 94 90 4 0 
23. Propojovací 2 1300 1300 0 0 72 72 0 0 
24. Jarovská spojka 2 17600 16550 1050 53 474 452 22 2 
25. U nákladového nádraží 1 6000 5800 200 10 1 1 0 0 
26. Jana Želivského 4 59900 56900 3000 300 4392 4188 204 20 
27. Vjezd Hotel 100 100 0 0 100 100 0 0 
28. Vjezd OC 9500 9500 0 0 9500 9500 0 0 

29. Vjezd administrativa 1800 1800 0 0 1800 1800 0 0 

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

Tab. č. 13 Intenzity dopravy v roce 2025 s posuzovaným záměrem a dostavbou areálu NN Žižkov dle 

US – obousměrně/noční doba 

Celková doprava/noc  

(22:00 – 6:00) 
Generovaná doprava záměrem/noc 

(22:00 – 6:00) Komunikace 

VV OS NV TNV VV OS NV TNV 

1. Jana Želivského 1 4401 4239 162 43 53 53 0 0 
2. Olšanská 3488 3341 147 37 11 11 0 0 
3. Jana Želivského 2 3955 3811 144 36 11 11 0 0 
4. Malešická 1 214 211 3 0 0 0 0 0 
5. Jana Želivského 3 4243 4089 153 32 36 36 0 0 
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Celková doprava/noc  

(22:00 – 6:00) 
Generovaná doprava záměrem/noc 

(22:00 – 6:00) Komunikace 

VV OS NV TNV VV OS NV TNV 

6. Malešická 2 485 481 4 2 36 36 0 0 
7. Ambrožova  186 179 7 0 0 0 0 0 
8. Vjezd residenti 10 10 0 0 10 10 0 0 
9. Malešická 3 396 390 6 3 29 29 0 0 
10. Malešická 4 387 384 3 2 42 42 0 0 
11. Vjezd SEVER 87 87 0 0 69 69 0 0 
12. Vjezd JIH 3 131 131 0 0 38 38 0 0 
13. Vjezd JIH 2 153 153 0 0 61 61 0 0 
14. Vjezd JIH 1 49 49 0 0 49 49 0 0 
15. Jarovská spojka 1 1597 1526 71 15 29 29 0 0 
16. Propojovací 1 208 203 5 1 5 5 0 0 
17. Malešická 5 577 569 8 3 47 47 0 0 
18. Malešická 6 676 665 11 3 47 47 0 0 
19. K červenému domu 2 329 319 10 2 0 0 0 0 
20. Jarovská spojka 3 1953 1866 87 17 2 2 0 0 
21. K červenému domu 1 673 662 12 2 5 5 0 0 
22. U nákladového nádraží 2 422 416 6 0 1 1 0 0 
23. Propojovací 2 112 112 0 0 1 1 0 0 
24. Jarovská spojka 2 1522 1455 67 3 6 6 0 0 
25. U nákladového nádraží 1 535 522 13 1 0 0 0 0 
26. Jana Želivského 4 4979 4797 182 18 53 53 0 0 
27. Vjezd Hotel 1 1 0 0 1 1 0 0 
28. Vjezd OC 120 120 0 0 120 120 0 0 

29. Vjezd administrativa 23 23 0 0 23 23 0 0 

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

 

� Intenzity dopravy MHD: Model 1, Model 2, Model 3 

Tab. č. 14 Současné a výhledové intenzity MHD 

Počty spojů MHD - 2008, 2015 Počty spojů MHD - 2025 

Autobus Tramvaj Autobus Tramvaj Komunikace (v úseku) 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

1. Jana Želivského 1 0 0 824 108 0 0 824 108 
2. Olšanská 0 0 594 73 0 0 594 73 
3. Jana Želivského 2 0 0 1218 147 0 0 824 108 
4. Malešická 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Jana Želivského 3 232 16 1218 147 232 16 824 108 
6. Malešická 2 232 16 0 0 232 16 0 0 
7. Ambrožova 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. Vjezd residenti 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Malešická 3 232 16 0 0 232 16 0 0 
10. Malešická 4 232 16 0 0 232 16 0 0 
11. Vjezd SEVER 0 0 0 0 0 0 0 0 
12. Vjezd JIH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
13. Vjezd JIH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Počty spojů MHD - 2008, 2015 Počty spojů MHD - 2025 

Autobus Tramvaj Autobus Tramvaj Komunikace (v úseku) 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

14. Vjezd JIH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
15. Jarovská spojka 1 0 0 0 0 0 0 594 73 
16. Propojovací 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
17. Malešická 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
18. Malešická 6 232 16 0 0 232 16 0 0 
19. K červenému domu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
20. Jarovská spojka 3 0 0 0 0 0 0 594 73 
21. K červenému domu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22. U nákladového nádraží 2 82 5 0 0 82 5 0 0 
23. Propojovací 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
24. Jarovská spojka 2 0 0 0 0 0 0 594 73 
25. U nákladového nádraží 1 82 5 0 0 82 5 0 0 
26. Jana Želivského 4 0 0 824 108 0 0 824 108 

� Intenzity železniční dopravy 

Stávající intenzity železniční dopravy byly získány od Ing. Melicha, vedoucího skupiny 
technologie ČD Cargo, a. s. (Oddělení technologie a technické služby vozové). 

Tab. č. 15 Intenzity nákladní železniční dopravy v prostoru Nákladového nádraží Žižkov od září 

2008 do února 2009 

 MĚSÍC 

Ukazatel - číslo, název zkr. IX.08 X.08 XI.08 XII.08  I.09 II.09 

36, počet přivěš. vozů k nákl. vl. 1 237 1 306 1 068 836 1 004 836 

5089, počet místních vozů 1 101 1 329 1 140 813 985 923 

5317, vozy vážené v žst odes. a určení  2 1  1 1 

5318, vozy vážené v žst na cestě     1  

5628, počet vozů naložených vozovými zásilkami (5636 

+ 5638 + 5641) 
1 185 1 203 1 007 799 970 516 

5633, počet vyložených vozů s VZ (5637 + 5639 + 5642) 1 170 1 174 850 906 726 509 

5637, počet vyložených vozů s VZ na vlečkách 11 1  2 7 1 

5638, počet vz. nalož. na VNVK  2 13 5 3 1 

5639, počet vz vylož. na VNVK 4 1  6 1 1 

5641, počet vz. nalož. v kontejn. překlad. 1 144 1 201 994 794 967 515 

5642, počet vz vylož. v kontejn. překlad. 1 145 1 172 850 898 718 507 

5668, počet vl./skupin vz na 1 NL podaných v mezin. 33 31 24 21 28 14 

5670, počet vl./skupin vz na 1 NL došlých v mezinár. 35 33 24 30 24 17 

5685, počet obsluh vleček (odevzdávek)  101 90 74 74 70 

5686, počet obsluh vleček (návratek)  84 79 66 62 61 

5693, počet lož. vz přistav. na vlečku (bez ucel.vlaků)  1 053 889 698 616 604 

5694, počet prázd. vz přistav. na vlečku (bez ucel.vlaků)   783 661 583 652 

5695, počet lož. vz odsun. z vlečky (bez ucel.vlaků)  917 783 698  386 

5696, počet prázd. vz odsun. z vlečky (bez ucel.vlaků)   889 661  338 
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 MĚSÍC 

Ukazatel - číslo, název zkr. IX.08 X.08 XI.08 XII.08  I.09 II.09 

5701, počet vozů ČD na VNVK  6 5 9 3 7 

Bilance dopravy v klidu 

V souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecně technických požadavcích na 
výstavbu v hlavním městě byl proveden výpočet potřeb polyfunkčního areálu na zařízení dopravy v klidu 
(požadovaný počet parkovacích stání).  

Posuzovaný záměr se nachází v zóně 3 s koeficientem vlivu území Ku = 0,6 a 1 a koeficient 
dopravní obsluhy území Kd = 1. 

Tab. č. 16 Bilance dopravy v klidu dle Vyhlášky hl. m. Prahy č.  26/1999 Sb. 

 
Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

Požadovaný počet a navržený počet parkovacích stání je 2 123. Z nich pouze 45 je umístěno na 
povrchu. Zbylých 2078 stání je umístěno v několika samostatných podzemních garážích, rozdělených dle 
jednotlivých funkcí. V souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou rovněž zahrnuta 
parkovací stání pro vozidla invalidních osob. 

Z uvedených údajů vyplývá, že požadavek vyhlášky na potřebný počet PS je splněn.  

Počet parkovacích stání v jednotlivých suterénech a na povrchu je uveden v následující tabulce 
(rozděleno dle jednotlivých funkcí záměru). 

Tab. č. 17 Tabulka parkovacích stání na povrchu a v garážích 

Počty parkovacích stání 

Garáže Funkce 
259.0-
261.5 

256.0-
258.5 

255.5 252.5 249.5 
Celkem 
garáže 

Povrch Požadovaná PS 

Administrativa   154 196 315 665 6 671 
Bydlení 137 141    278 13 291 
Hotel   60   60 0 60 
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Obchodní centrum 135 125 268 280 267 1075 26 1101 

Celkem 272 266 482 476 582 2078 45 2123 

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

V následující tabulce je popsáno využití parkovišť posuzovaného záměru do 1 hod, 3 hod, 5 hod  
a celý den. 

Tab. č. 18 Využití parkoviště dle doby 

Denní (24 h) Počty vozidel dle zdržení v parkovišti 
Funkce 

Příjezdů do 1 h do 3 h do 5 h nad 5 h 

Administrativa 940 188 282 94 376 
Bydlení 352 18 53 70 211 
Hotel 84 8 17 17 42 

Obchodní centrum 4814 1204 2648 722 241 

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

Dále je uveden dopravní proběh v garážích. 

Tab. č. 19 Dopravní proběh v garážích 

Funkce 
Počet 

parkovacích 
stání 

Průměrný obrat 
na stání / 24 hod 

Průměrná délka 
obslužné smyčky 

pro garáž (m) 

Dopravní proběh 
v garážích 

(vozokm/24 hod) 

Administrativa 671 1,4 553 519,8 
Bydlení 291 1,2 217 75,6 
Hotel 60 1,4 478 40,1 

Obchodní centrum 1101 4,5 628 3111,4 

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

Kapacitní posouzení křižovatek 

Bylo provedeno předběžné orientační kapacitní posouzení přilehlých křižovatek, které je 
doloženo v Příloze č. 5 Dopravně-inženýrské podklady 

Pro předběžné kapacitní posouzení byl proveden rozbor předpokládané dopravy na sousedních 
limitujících křižovatkách (zejména Želivského x Vinohradská; Želivského x Olšanská; Želivského x 
Koněvova) na základě reálných v současné době využívaných signálních plánů. Z daného rozboru 
vyplynulo, že dané křižovatky dokáží ve stávajícím uspořádání do prostoru ulice Jana Želivského pouze 
omezené hodinové množství vozidel. Toto množství se rovná zhruba 4,5 % z předpokládaných 
celodenních intenzit na síti v roce 2015. Z daného rozboru dále tedy vyplývá, že špičkové zatížení bude 
ve vztahu k celodenním intenzitám relativně nižní (oproti současnému celopražskému modelu 7 %), 
avšak vysoké zatížení se rozloží do delšího časového úseku. Orientační posouzení bylo proto provedeno 
pro špičkovou intenzitu na úrovni cca 5 % z celodenních intenzit.  

Součástí dalších fází projektových příprav budou přesná kapacitní posouzení dle reálných 
navržených signálních plánů (SSZ křižovatky) či přesného geometrického návrhu (neřízené křižovatky  
a OK). 
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Tab. č. 20 Souhrn kapacitních posouzení přilehlých křižovatek 

Křižovatka 
Uspořádání 
křižovatky 

Časový 
horizont 

Min. rezerva 
kapacity 
vjezdu 

[pvoz/h] [%] 

Max. střední 
doba zdržení 

[s] 

Kapacitně 
vyhoví? 

Pozn. 

2015 7 % 87 Ano - Želivského x 
Malešická 

světelně řízená 
křižovatka 2025 - - Ano Nedokládá se  

Želivského x 
Olšanská 

2015 10 % 81 Ano - 

(x Jarovská spojka) 

světelně řízená 
křižovatka 

2025 13 % 59 Ano 
S Jarovskou 

spojkou 

2015 279 13 Ano   Malešická x 
Ambrožova 

neřízená 
styková 

křižovatka 2025 - - Ano Nedokládá se  

2015 969 3 Ano   Malešická – vjezd 
sever 

okružní 
křižovatka 2025 - - Ano Nedokládá se  

Zdroj: Dopravn ě-inženýrské podklady pro zjišťovací řízení (ETC, s.r.o., březen 2009) 

B. II. 4. 1 Nároky na ostatní infrastrukturu 

Vodovod 

Posuzovaný záměr bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě hl. m. Prahy.  

Nový areál bude napojen na stávající veřejný řad v ulici Malešická. Jedná se o stávající veřejný 
vodovodní řad DN200.  

Vnitřní vodovod bude rozdělen na pitnou vodu a užitkovou vodu. 

Kanalizace 

Pro novou výstavbu bude maximálně využita stávající stoka 600/1100, která je v jihozápadním 
rohu areálu napojena na veřejnou kanalizační síť 800/1430. Pro nové objekty budou zároveň položeny 
dva úseky nových areálových kanalizačních řadů DN300-800. Obě nové stoky budou vytvořeny jako 
jednotná kanalizace.  

Ve všech nových objektech bude proveden oddílný systém kanalizace.  

Plynovod 

Areál, resp. bytové domy, obchodní plochy a kancelářské objekty budou napojeny na stávající 
plynovodní řady v ulici Malešická a Jana Želivského.   

Přípojka bude do objektů zavedena pro případné využití (vaření) v bytech a gastro provozu. 

Zásobování teplem 

Posuzovaný záměr bude zásobován teplem novým horkovodním rozvodem CZT.  

Stávající vedení CZT DN 300 v majetku Pražské teplárenské a. s. vede  jihozápadně od pozemku 
pod křižovatkou Želivského x Olšanská a má dostatečnou kapacitu pro napojení plánované zástavby.  

Doplňkovým zdrojem tepla budou solární panely umístěné na střechách objektů Office 1  
a Office 2. 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 49 

Zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií ve fázi provozu bude dle požadavku řešeno napájením objektů 
z nově vybudované rozpínací stanice 22 kV, dále z napájecí a distribuční sítě PRE 22 kV.   

Kabelové směry připojení rozpínací stanice budou TR 9906 Malešice, TR 9926 Pražačka,  
TS 1882 a TS 5203. 

Napájení jednotlivých objektů se uvažuje pro každý objekt samostatně pomocí sedmi 
velkoodběratelských trafostanic o výkonu v rozmezí 630 - 1250 kVA umístěných v podzemním 
parkovišti, případně v 1. NP a dvou distribučních trafostanic o výkonu 400 kVA. 

Náhradním zdrojem elektrické energie bude šest dieselagregátů umístěných v suterénech objektů 
Office 1, Office 4, obchodně-komerčním centru, hotelu, a Residenčních objektech 1 i 2. 

Budou to konkrétně dieselagregáty o výkonu 400 kVA a tři o výkonu 275 kVA. 

Doplňkovým zdrojem el. energie budou fotovoltaické články umístěné na střechách objektů 
Office 1 a Office 2. 

Ochranná pásma  

Předmětné území leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.  

Dle Vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, stavba nespadá do území se zákazem výškových staveb. 

Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů. 
Stavba tato ochranná pásma inženýrských sítí respektuje.  

Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po 
předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Všechny zásahy stavby do popsaných 
ochranných pásem budou v rámci zpracování projektové dokumentace stavby řádně vypořádány. 

Na stávajících inženýrských sítích nebudou budovány pozemní objekty zařízení staveniště, 
ukládán žádný materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy.  

Přeložky a rušení inženýrských sítí/hmotný majetek  

Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. Výstavbě záměru bude předcházet demolice 
následujících stavebních objektů: 

� Budova č. p. 4450/61, 4469, 4466, 4467, 4470, 4450/54, 4450/74, 4474, 4460/1, 4465, 4463, 
4450/14, 4450/62 

Pozn.: Budova č. p. 4463(Národní filmový archiv) bude demolována později než ostatní budovy 

(nejdříve v roce 2011). 

� Kolejiště stávajícího překladiště ČD – Žižkov 

� Zrušení stávající trafostanice TS 7081 

� Rušení stávajících inženýrských sítí 

− Kabely na pozemku AYKY různé dimenze 

− Řad Českých drah DN 100 mm 

− Kanalizační řady na pozemku - stoka 500/875 mm 
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− Slaboproudé sítě 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru bude třeba provést následující přeložky 
inženýrských sítí a jiných objektů: 

� 22kV 3x120 ANKTOYPV 

� 22kV 3x240 ANKTOYPV 

� NN kabely AYKY 3x185+90 

� NN kabely AYKY 3x240+120 

� PRE sdělovací kabely 19x2x1,5 TYYKP 

� PRE sdělovací kabely 0,9 DCKAYPY 

� PRE sdělovací kabely 24x2x1 TCEKEZY 

� Kabel Dopravní podnik /DP/ AYKY 

� Kabel Veřejné osvětlení AYKY 4x25 

� Slaboproudé sítě 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 51 

 

B. III. Údaje o výstupech 

B. III. 1. Ovzduší 

Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří samostatnou přílohu 
č. 2 tohoto oznámení.  

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen po konzultaci s oddělením ochrany ovzduší 
Magistrátu hl. m. Prahy v následujících variantách: 

Varianta 1:   Stávající stav – rok 2008 

Tato varianta vyhodnocuje imisní příspěvky veškeré dopravy v zájmovém území 

Varianta 2: Etapa výstavby -  Tato varianta vyhodnocuje příspěvky frakce PM10 k imisní zátěži 
v etapě výstavby, a to pro Fázi  V. Zemní práce, která představuje největší objem  vytěžené 
hmoty a nejvyšší přepravní nároky v etapě výstavby. 

Varianta 3:   Příspěvek záměru v roce 2015 – Tato varianta vyhodnocuje příspěvky záměru 
z hlediska rozložení dopravy na komunikačním systému v roce 2015 

Varianta 4:   Příspěvek záměru v roce 2025 – Tato varianta vyhodnocuje příspěvky záměru 
z hlediska rozložení dopravy na komunikačním systému v roce 2015 

Varianta 5:  Příspěvky ke krátkodobým koncentracím z provozu náhradních zdrojů energie  
(v této variantě jsou vyhodnocovány pouze příspěvky ke krátkodobým koncentracím NO2, PM10   
a CO) 

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku  
25 m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 10 výpočtových 
bodů (2001–2010) mimo výpočtovou síť. 

Obr. č. 2 Výpočtové body  
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Výpočtové body mimo výpočtovou síť: 2001 – Želivského 1882, 2002 – Malešická  2403, 2003 – 
Ambrožova 3556, 2004 – Malešická 3557/5, 2005 – Malešická 2842, 2006 – Malešická 2178, 2007 – 
Jana Želivského 2726, 2008 – Rezidenční dům R1, 2009 – Rezidenční dům R2, 2010 – Hotel H1 

Použité emisní faktory 

Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní 
faktory dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006). Tento program umožňuje 
výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. 
Tento program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy 
vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.  

Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následující tabulce. 

Tab. č. 21 Emisní faktory v roce 2007,  2015 a 2020 použité ve výpočtu  

2007 NOX CO PM10 Benzen 

OA 0.1448 0.6742 0.001 0.0027 
TNA 2.7628 5.5617 0.1381 0.012 
BUS 4.4909 4.159 0.0991 0.0158 

2015 NOX CO PM10 Benzen 
OA 0.1634 0.7775 0.001 0.0027 

TNA 2.6937 5.5617 0.1381 0.012 
BUS 4.4909 4.159 0.0991 0.0158 

2020 NOX CO PM10 Benzen 
OA 0.175 0.7965 0.001 0.0027 

TNA 2.5279 5.5617 0.1381 0.012 
BUS 4.4909 4.159 0.0991 0.0158 

Plynulost dopravy: stupeň 6, rychlost: 50 km 

Ve vztahu k vlivům na ovzduší bylo v etapě výstavby provedeno vyhodnocení pro frakci PM10. 
Ve výpočtu z hlediska liniových a plošných zdrojů  bylo pracováno s následujícím emisním faktorem. 

Tab. č. 22 Emisní faktor pro frakci PM10 z hlediska liniových a plošných zdrojů ve fázi výstavby 

50 km PM10 

výstavba 0,1381 

Emise z provozu nakladačů  

Z hlediska emisí se uvažuje spotřeba 15 l nafty na motohodinu na jedno rypadlo. Jako průměrná 
emise při spotřebě jednoho litru nafty se uvažuje emise 1,038 g PM10. 

Emise PM10 z etapy výstavby 

Určitým zdrojem emisí mohou být skládky produktů, manipulace s těženým materiálem, jeho 
nakládka apod. Tyto emise jsou obtížně vyčíslitelné, zahrnují i sekundární prašnost při výstavbě. Pro 
úplnost tyto emise zahrnujeme do modelu ve výši 0,05 kg/t produktu TZL jako PM10. Jedná se  
o konzervativní přístup na hranici bezpečnosti výpočtu. 
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Varianta 1 – Stávající stav 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje v této variantě nejsou uvažovány. 

Plošné  zdroje 

Plošné zdroje v této variantě nejsou uvažovány. 

Liniové zdroje 

Liniový zdroj znečišťování ovzduší ve stávajícím stavu představuje doprava pohybující se po 
okolních komunikacích. Intenzity dopravy a její rozpad na komunikační síti vychází z Dopravně-
inženýrských podkladů Příloha č. 4 předloženého oznámení (rovněž viz kap. B. II. 4 Nároky na dopravu a 
 jinou infrastrukturu). 

Bilance emisí na řešených úsecích (grafické znázornění úseků je uvedeno na str. 17 Přílohy č. 2 
Rozptylová studie) ve stávajícím stavu je uvedena v následujících tabulkách. 

Tab. č. 23 Bilance emisí Var 1 z liniových zdrojů pro NOx a benzen 

úsek NOx Benzen 
 úsek komunikace g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

1. Jana Želivského 1 0.00034843 12.543372 4.57833078 3.54417E-06 0.12759 0.04657035 
2. Olšanská 0.00019082 6.869448 2.50734852 0.000002175 0.0783 0.0285795 
3. Jana Želivského 2 0.00035998 12.959296 4.73014304 3.72667E-06 0.13416 0.0489684 
4. Malešická 1 4.595E-06 0.16542 0.0603783 5.275E-08 0.001899 0.00069314 
5. Jana Želivského 3 0.00035784 12.8821992 4.70200271 3.54801E-06 0.1277284 0.04662087 
6. Malešická 2 0.000141 5.0760632 1.85276307 1.28301E-06 0.0461884 0.01685877 
7. Ambrožova 2.0391E-05 0.73408 0.2679392 2.485E-07 0.008946 0.00326529 
8. Vjezd rezidenti 0 0 0 0 0 0 
9. Malešická 3 0.0001402 5.0471032 1.84219267 1.26801E-06 0.0456484 0.01666167 
10. Malešická 4 0.0001402 5.0471032 1.84219267 1.26801E-06 0.0456484 0.01666167 
11. Vjezd sever 0 0 0 0 0 0 
12. Vjezd JIH 3 0 0 0 0 0 0 
13. Vjezd JIH 2 0 0 0 0 0 0 
14. Vjezd JIH 1 0 0 0 0 0 0 
15. Jarovská spojka 1 0 0 0 0 0 0 
16. Propojovací 1 0 0 0 0 0 0 
17. Malešická 5 0.00010926 3.93336 1.4356764 1.15917E-06 0.04173 0.01523145 
18. Malešická 6 0.00015639 5.6301272 2.05499643 1.48218E-06 0.0533584 0.01947582 
19. K červenému domu  2 5.552E-05 1.998712 0.72952988 4.425E-07 0.01593 0.00581445 
20. Jarovská spojka 3 0 0 0 0 0 0 
21. K červenému domu  1 8.6459E-05 3.112512 1.13606688 1.12917E-06 0.04065 0.01483725 

22. 
U nákladového 

nádraží 2 3.7046E-05 1.3336483 0.48678163 3.61933E-07 0.0130296 0.0047558 
23. Propojovací 2 0 0 0 0 0 0 
24. Jarovská spojka 2 0 0 0 0 0 0 

25. 
U nákladového 

nádraží 1 3.7046E-05 1.3336483 0.48678163 3.61933E-07 0.0130296 0.0047558 
26. Jana Želivského 4 0.0003394 12.218496 4.45975104 3.5625E-06 0.12825 0.04681125 
27. Vjezd Hotel 0 0 0 0 0 0 
28. Vjezd OC 0 0 0 0 0 0 
29. Vjezd administrativa 0 0 0 0 0 0 
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Tab. č. 24 Bilance emisí Var 1 z liniových zdrojů pro PM10 a CO 

úsek PM10 CO 
 úsek komunikace g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

1. Jana Želivského 1 1.13E-05 0.406789 0.14812499 0.00107667 38.760233 13.7598827 
2. Olšanská 5.4835E-06 0.197406 0.07181919 0.00063289 22.784022 8.08832781 
3. Jana Želivského 2 1.1479E-05 0.413232 0.15045368 0.00112438 40.477744 14.3695991 
4. Malešická 1 1.3092E-07 0.004713 0.00171455 1.531E-05 0.551145 0.19565648 
5. Jana Želivského 3 1.0941E-05 0.3938788 0.14316899 0.00105987 38.155166 13.5450839 
6. Malešická 2 4.0877E-06 0.1471568 0.05334546 0.00037885 13.638612 4.84170726 
7. Ambrožova 5.3756E-07 0.019352 0.00703568 7.0602E-05 2.54168 0.9022964 
8. Vjezd rezidenti 0 0 0 0 0 0 
9. Malešická 3 4.0821E-06 0.1469568 0.05327446 0.0003751 13.503772 4.79383906 
10. Malešická 4 4.0821E-06 0.1469568 0.05327446 0.0003751 13.503772 4.79383906 
11. Vjezd sever 0 0 0 0 0 0 
12. Vjezd JIH 3 0 0 0 0 0 0 
13. Vjezd JIH 2 0 0 0 0 0 0 
14. Vjezd JIH 1 0 0 0 0 0 0 
15. Jarovská spojka 1 0 0 0 0 0 0 
16. Propojovací 1 0 0 0 0 0 0 
17. Malešická 5 3.3994E-06 0.12238 0.0445497 0.00034645 12.47234 4.4276807 
18. Malešická 6 4.4585E-06 0.1605048 0.05819448 0.00043428 15.634208 5.55014384 

19. 
K červenému domu  

2 
2.1687E-06 0.078074 0.02846201 0.00014897 5.363018 1.90387139 

20. Jarovská spojka 3 0 0 0 0 0 0 

21. 
K červenému domu  

1 
2.0518E-06 0.073864 0.02682936 0.00031331 11.279168 4.00410464 

22. 
U nákladového 

nádraží 2 
9.163E-07 0.0329867 0.01191743 0.00010158 3.656918 1.29820589 

23. Propojovací 2 0 0 0 0 0 0 
24. Jarovská spojka 2 0 0 0 0 0 0 

25. 
U nákladového 

nádraží 1 
9.163E-07 0.0329867 0.01191743 0.00010158 3.656918 1.29820589 

26. Jana Želivského 4 1.0675E-05 0.384312 0.13991088 0.00106914 38.488944 13.6635751 
27. Vjezd Hotel 0 0 0 0 0 0 
28. Vjezd OC 0 0 0 0 0 0 

29. 
Vjezd 

administrativa 
0 0 0 0 0 0 

Varianta 2 – Výstavba 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje v této variantě nejsou uvažovány. 

Plošné  zdroje 

Plošné zdroje v této variantě představují: 

Pohyby automobilů na staveništi 

Uvažuje se celkem 89 jízd NA. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních 
automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného 
předpokladu při uvažovaném pohybu TNA/den a době volnoběhu 30 sekund lze při uvažovaném počtu 
směn v rámci zemních prací sumarizovat následující sumu emisí:  
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Tab. č. 25 Suma emisí z plošných zdrojů – stání TNA 

  PM10 

  g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 
Plošný zdroj 0.0002134 0.0122909 0.0028884 

Rypadla a buldozer 

Mezi plošné zdroje znečištění patří pohyb nakladače a rypadel v areálu staveniště. Dle předaných 
podkladů se uvažuje 9 hodin provozu denně. Při uvažovaných průměrných 235 dnech (1 nakladač, 2 
dozery)  se jedná o 6345 provozních hodin, což předpokládá spotřebu 95175 l nafty na stavbu. Spálením 
tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí: 

Tab. č. 26 Suma emisí z plošného zdroje  

  PM10 

  kg.den-1 t. rok -1 
Plošný zdroj 98,8 0,0989 

Zemní práce 

Z hlediska uvedených aktivit lze předpokládat emise související s výkopovými pracemi. Celkově 
se jedná o manipulaci s 324 323 tunami materiálů (pro zeminy uvedené v m3 byl použit koeficient 1,3). 
Při uvedeném předpokladu emisí v kg na tunu materiálu uvedené výše lze v etapě výstavby očekávat  
roční emisi frakce PM10 v množství cca 16,22 tun.  

Liniové  zdroje 

Doba trvání výstavby hodnocené etapy zemních prací, která  představuje nejvýznamnější etapu 
z hlediska emisí frakce PM10 bude trvat cca 235 dní a bude vyvolávat 89 jízd za den. 

Doprava staveništní suti a zeminy bude realizována po ulici Malešická ve směru na Jarov. Trasy 
vozidel se stavební sutí nebo zeminou budou směřovat na skládky Ďáblická, Praha 8 a Na Bořích-
Řevnice, Praha 5. 

Tab. č. 27 Bilance emisí z liniových zdrojů  

  PM10 
výstavba g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok -1 

Linie: příjezd a odjezd         1.024E-06 0.0245818 0.0057767 

Varianta 3 – Příspěvky záměru v roce 2015 

Bodové zdroje 

Energetické zdroje 

Energetické zdroje nejsou uvažovány. Celý areál bude napojen na CZT. 

Technologické zdroje 

Pro prostory podzemních parkovišť je navržena instalace odsávacího zařízení, které zajistí odvod 
znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu. Základem systému bude komora odsávacího ventilátoru, 
která bude umístěna na střeše objektu v samostatné strojovně VZT. Na nasávací i výtlačné straně 
ventilátoru budou v potrubí vřazeny tlumiče hluku. Část vzduchu bude odsávána pod stropem, část  
u podlahy. Tam, kde to bude technicky možné, bude proudění vzduchu v garážích od přívodu směrem 
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k odsávání podporováno podstropními radiálními ventilátory (tzv. jetfans). Vzduchový výkon zajistí 
odvod 150 m3/h na 1 parkovací stání. Úhrada odsátého vzduchu bude kompenzována podtlakovým 
nasáváním z venkovního prostoru pomocí zvlášť vybudovaných šachet.  

Alternativní řešení kompenzace vzduchu je částečné využití odpadního vzduchu z kanceláří (po 
rekuperaci ve VZT jednotce).  

Základní údaje o výdeších vzduchotechniky z podzemních garáží jsou uvedeny v kap. B. I. 6 
Stručný popis technického a technologického řešení záměru. 

Obr. č. 3 Situace bodových zdrojů znečišťování ovzduší  

 
Pozn. CPE = car park exhaust (výdech vzduchotechniky podzemních garáží. 

Tab. č. 28 Bilance emisí výdechů vzduchotechniky podzemních garáží rezidenčních objektů a hotelu 

 NOx Benzen 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

hotel 2.666E-07 0.0095963 0.0035026 3.318E-09 0.0001195 4.36E-05 
bydlení 5.025E-07 0.0180918 0.0066035 6.256E-09 0.0002252 8.22E-05 

 PM10 CO 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

hotel 5.695E-09 0.000205 7.445E-05 1.026E-06 0.0369331 0.0131113 
bydlení 1.074E-08 0.0003865 0.0001404 1.934E-06 0.0696296 0.0247185 

Bilance emisí z bydlení jsou rovnoměrně rozloženy mezi 3 uvažované výdechy z garáží objektů 
pro bydlení. 
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Tab. č. 29 Bilance emisí výdechů vzduchotechniky podzemních garáží obchodně-administrativní části 

 NOx Benzen 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

administrativa + 
obchodní centrum 

2.41383E-05 0.8689788 0.3171773 3.005E-07 0.0108173 0.0039483 

 PM10 CO 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

administrativa + 
obchodní centrum 

5.157E-07 0.0185663 0.0067415 9.29E-05 3.3444296 1.1872725 

Bilance emisí z administrativně-obchodního centra jsou rovnoměrně rozloženy mezi 4 uvažované 
výdechy z garáží objektů pro administrativu a obchodní centra. 

Plošné  zdroje 

Plošné zdroje v této variantě jsou představovány: 

� Povrchovým parkovištěm, kde se uvažuje 275 pohybů na povrchových parkovištích 

� Celkovou spotřebou zemního plynu pro sporáky residenčních objektů, restaurací a rychlého 
občerstvení 

Povrchové parkoviště 

Na povrchovém parkovišti o celkovém počtu parkovacích míst 45 se uvažuje celkem s 275 
pohybů osobních automobilů. 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro 
volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při 
uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund dostaneme sumu emisí uvedenou 
v následujících tabulkách. 

Tab. č. 30 Suma emisí NOx a benzenu z plošných zdrojů  

NOx Benzen 
g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok  

1.248E-06 0.044935 0.0164013 2.063E-08 0.0007425 0.000271 

Tab. č. 31 Suma emisí PM 10 a CO z plošných zdrojů  

PM10 CO 
g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

7.639E-09 0.000275 9.763E-05 5.939E-06 0.2138125 0.0759034 

Spotřeba zemního plynu pro sporáky rezidenčních objektů, restaurací a rychlého občerstvení 

Bytové domy budou napojeny každý samostatnou STL přípojkou rPE40-50 z řadu STL OC.350 
1962 v ulici Malešická.  

Do obchodních ploch bude plynovod přiveden přípojkou rPE50 z ulice Jana Želivského řadu STL 
OC.500 1989.  

Kancelářské objekty nebudou vybaveny domovním plynovodem.  

Přípojka bude do objektů zavedena pro případné využití (vaření) v gastroprovozech/bytech. 
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Bilance potřeby plynu je uvedena v kap. B. II. 3 Ostatní surovinové a energetické zdroje. 

Tab. č. 32 Celkové emise ze spalování zemního plynu 

 kg/106m3 emise (kg/rok) 
NOx 1600 280,0 
PM10 20      3,5 
CO 320    56,0 

Liniové zdroje 

Liniový zdroj znečišťování ovzduší pro danou variantu představuje doprava generovaná záměrem 
(jsou vyhodnoceny příspěvky záměru z hlediska rozložení dopravy na komunikačním systému v roce 
2015). Intenzity generované dopravy záměrem a její rozpad na komunikační síti vychází z Dopravně-
inženýrských podkladů Příloha č. 4 předloženého oznámení (rovněž viz kap. B. II. 4 Nároky na dopravu  
a  jinou infrastrukturu). 

Tab. č. 33 Bilance emisí NOx a benzenu z liniového zdroje na řešených úsecích v roce 2015  

úsek NOx Benzen 
 úsek komunikace g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

1. Jana Želivského 1 4.12E-05 1.4832162 0.5413739 4.478E-07 0.0161208 0.0058841 
2. Olšanská 1.333E-05 0.480031 0.1752113 1.445E-07 0.0052011 0.0018984 
3. Jana Želivského 2 3.465E-05 1.2472833 0.4552584 3.765E-07 0.0135552 0.0049476 
4. Malešická 1 3.177E-08 0.0011438 0.0004175 5.25E-10 0.0000189 6.899E-06 
5. Jana Želivského 3 3.466E-05 1.2476101 0.4553777 3.767E-07 0.0135606 0.0049496 
6. Malešická 2 6.214E-05 2.2369111 0.8164726 6.754E-07 0.0243159 0.0088753 
7. Ambrožova 2.723E-08 0.0009804 0.0003578 4.5E-10 0.0000162 5.913E-06 
8. Vjezd rezidenti 3.631E-06 0.13072 0.0477128 6E-08 0.00216 0.0007884 
9. Malešická 3 5.441E-05 1.9589195 0.7150056 5.912E-07 0.0212829 0.0077683 
10. Malešická 4 1.548E-05 0.5573697 0.2034399 1.682E-07 0.0060564 0.0022106 
11. Vjezd sever 4.656E-05 1.676052 0.611759 6.068E-07 0.021843 0.0079727 
12. Vjezd JIH 3 1.891E-05 0.6805804 0.2484118 2.582E-07 0.0092952 0.0033927 
13. Vjezd JIH 2 3.723E-05 1.3402001 0.489173 4.589E-07 0.016521 0.0060302 
14. Vjezd JIH 1 3.352E-05 1.2067864 0.440477 3.986E-07 0.014349 0.0052374 
15. Jarovská spojka 1 0 0 0 0 0 0 
16. Propojovací 1 0 0 0 0 0 0 
17. Malešická 5 1.544E-05 0.5557357 0.2028435 1.675E-07 0.0060294 0.0022007 
18. Malešická 6 9.863E-06 0.3550828 0.1296052 1.07E-07 0.0038517 0.0014059 
19. K červenému domu  2 5.628E-06 0.2026137 0.073954 6.139E-08 0.0022101 0.0008067 
20. Jarovská spojka 3 0 0 0 0 0 0 
21. K červenému domu  1 5.463E-06 0.196652 0.071778 5.956E-08 0.0021441 0.0007826 

22. 
U nákladového 

nádraží 2 1.384E-07 0.0049813 0.0018182 1.383E-09 0.0000498 1.818E-05 
23. Propojovací 2 0 0 0 0 0 0 
24. Jarovská spojka 2 0 0 0 0 0 0 

25. 
U nákladového 

nádraží 1 
1.384E-07 0.0049813 0.0018182 1.383E-09 0.0000498 1.818E-05 

26. Jana Želivského 4 4.106E-05 1.4782349 0.5395557 4.464E-07 0.016071 0.0058659 
27. Vjezd Hotel 4.539E-07 0.01634 0.0059641 7.5E-09 0.00027 9.855E-05 
28. Vjezd OC 4.312E-05 1.5523 0.5665895 7.125E-07 0.02565 0.0093623 
29. Vjezd administrativa 8.17E-06 0.29412 0.1073538 1.35E-07 0.00486 0.0017739 
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Tab. č. 34 Bilance emisí PM10 a CO z liniového zdroje na řešených úsecích v roce 2015 

úsek PM10 CO 
 úsek komunikace g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

1. Jana Želivského 1 1.124E-06 0.0404538 0.0147174 0.000144 5.1855786 1.8408804 
2. Olšanská 3.654E-07 0.0131534 0.0047855 4.652E-05 1.6746403 0.5944973 
3. Jana Želivského 2 9.451E-07 0.0340237 0.0123781 0.0001211 4.3604289 1.5479523 
4. Malešická 1 1.944E-10 0.000007 2.485E-06 1.512E-07 0.0054425 0.0019321 
5. Jana Želivského 3 9.452E-07 0.0340257 0.0123788 0.0001212 4.3619839 1.5485043 
6. Malešická 2 1.694E-06 0.0609979 0.0221915 0.0002173 7.8213688 2.7765859 
7. Ambrožova 1.667E-10 0.000006 2.13E-06 1.296E-07 0.004665 0.0016561 
8. Vjezd rezidenti 2.222E-08 0.0008 0.000284 1.728E-05 0.622 0.22081 
9. Malešická 3 1.485E-06 0.0534591 0.0194489 0.0001902 6.8468822 2.4306432 
10. Malešická 4 4.224E-07 0.0152077 0.0055327 5.412E-05 1.9483149 0.6916518 
11. Vjezd sever 8.93E-07 0.032148 0.0116611 0.0001853 6.669081 2.3675238 
12. Vjezd JIH 3 3.184E-07 0.011462 0.0041519 7.786E-05 2.803042 0.9950799 
13. Vjezd JIH 2 8.123E-07 0.0292413 0.0106196 0.0001423 5.1217991 1.8182387 
14. Vjezd JIH 1 7.862E-07 0.0283032 0.0102852 0.0001248 4.4942374 1.5954543 
15. Jarovská spojka 1 0 0 0 0 0 0 
16. Propojovací 1 0 0 0 0 0 0 
17. Malešická 5 4.222E-07 0.0151977 0.0055291 5.39E-05 1.9405399 0.6888917 
18. Malešická 6 2.698E-07 0.0097132 0.0035338 3.444E-05 1.2397279 0.4401034 
19. K červenému domu  2 1.527E-07 0.0054965 0.0019996 1.973E-05 0.710142 0.2521004 
20. Jarovská spojka 3 0 0 0 0 0 0 
21. K červenému domu  1 1.483E-07 0.0053384 0.0019421 1.914E-05 0.6890303 0.2446058 

22. 
U nákladového 

nádraží 2 4.225E-09 
0.0001521 5.538E-05 4.569E-07 0.0164467 0.0058386 

23. Propojovací 2 0 0 0 0 0 0 
24. Jarovská spojka 2 0 0 0 0 0 0 

25. 
U nákladového 

nádraží 1 
4.225E-09 0.0001521 5.538E-05 4.569E-07 0.0164467 0.0058386 

26. Jana Želivského 4 1.119E-06 0.0403017 0.014662 0.0001436 5.1691319 1.8350418 
27. Vjezd Hotel 2.778E-09 0.0001 0.0000355 2.16E-06 0.07775 0.0276013 
28. Vjezd OC 2.639E-07 0.0095 0.0033725 0.0002052 7.38625 2.6221188 
29. Vjezd administrativa 5E-08 0.0018 0.000639 3.888E-05 1.3995 0.4968225 

Varianta 4 – Příspěvky záměru v roce 2025 

Daná varianta vyhodnocuje samotný příspěvek záměru v roce 2025 stejný jako ve variantě 3, 
avšak s jiným rozložením vyvolané dopravy na komunikační síti doplněné o Jarovskou spojku a ulici 
Propojovací. 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje jsou shodné jako ve variantě 3. 

Plošné  zdroje 

Plošné zdroje jsou shodné jako ve variantě 3.  

Liniové  zdroje 

Liniový zdroj znečišťování ovzduší pro danou variantu představuje doprava generovaná záměrem 
(jsou vyhodnoceny příspěvky záměru z hlediska rozložení dopravy na komunikačním systému v roce 
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2025). Intenzity generované dopravy záměrem a její rozpad na komunikační síti vychází z Dopravně-
inženýrských podkladů Příloha č. 4 předloženého oznámení (rovněž viz kap. B. II. 4 Nároky na dopravu  
a  jinou infrastrukturu). 

Tab. č. 35 Bilance emisí NOx a benzenu z liniového zdroje na řešených úsecích v roce 2025 

úsek NOx Benzen 
 úsek komunikace g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

1. Jana Želivského 1 3.609E-05 1.2993246 0.4742535 3.888E-07 0.0139983 0.0051094 
2. Olšanská 7.75E-06 0.2790142 0.1018402 8.358E-08 0.0030087 0.0010982 
3. Jana Želivského 2 7.12E-06 0.2563026 0.0935504 7.684E-08 0.0027663 0.0010097 
4. Malešická 1 3.403E-08 0.001225 0.0004471 5.25E-10 0.0000189 6.899E-06 
5. Jana Želivského 3 2.466E-05 0.8876187 0.3239808 2.657E-07 0.0095634 0.0034906 
6. Malešická 2 2.464E-05 0.8870937 0.3237892 2.654E-07 0.0095553 0.0034877 
7. Ambrožova 2.917E-08 0.00105 0.0003833 4.5E-10 0.0000162 5.913E-06 
8. Vjezd rezidenti 3.889E-06 0.14 0.0511 6E-08 0.00216 0.0007884 
9. Malešická 3 1.969E-05 0.7089788 0.2587773 2.123E-07 0.0076443 0.0027902 
10. Malešická 4 2.839E-05 1.0218854 0.3729882 3.059E-07 0.0110139 0.0040201 
11. Vjezd sever 3.47E-05 1.249048 0.4559025 4.453E-07 0.0160308 0.0058512 
12. Vjezd JIH 3 2.283E-05 0.821873 0.2999836 2.622E-07 0.0094401 0.0034456 
13. Vjezd JIH 2 3.683E-05 1.325901 0.4839539 4.257E-07 0.0153264 0.0055941 
14. Vjezd JIH 1 2.293E-05 0.825424 0.3012798 3.088E-07 0.011115 0.004057 
15. Jarovská spojka 1 1.951E-05 0.7024259 0.2563855 2.103E-07 0.0075702 0.0027631 
16. Propojovací 1 3.514E-06 0.1264888 0.0461684 3.771E-08 0.0013575 0.0004955 
17. Malešická 5 3.188E-05 1.1478492 0.418965 3.434E-07 0.0123633 0.0045126 
18. Malešická 6 3.175E-05 1.1430463 0.4172119 3.421E-07 0.0123162 0.0044954 
19. K červenému domu 2 3.403E-08 0.001225 0.0004471 5.25E-10 0.0000189 6.899E-06 
20. Jarovská spojka 3 1.257E-06 0.0452482 0.0165156 1.339E-08 0.0004821 0.000176 
21. K červenému domu 1 3.504E-06 0.1261388 0.0460407 3.756E-08 0.0013521 0.0004935 

22. 
U nákladového 

nádraží 2 
7.184E-07 0.0258616 0.0094395 8.083E-09 0.000291 0.0001062 

23. Propojovací 2 3.5E-07 0.0126 0.004599 5.4E-09 0.0001944 7.096E-05 
24. Jarovská spojka 2 3.882E-06 0.1397696 0.0510159 4.19E-08 0.0015084 0.0005506 

25. 
U nákladového 

nádraží 1 
4.861E-09 0.000175 6.388E-05 7.5E-11 0.0000027 9.855E-07 

26. Jana Želivského 4 3.609E-05 1.2991496 0.4741896 3.888E-07 0.0139956 0.0051084 
27. Vjezd Hotel 4.861E-07 0.0175 0.0063875 7.5E-09 0.00027 9.855E-05 
28. Vjezd OC 4.618E-05 1.6625 0.6068125 7.125E-07 0.02565 0.0093623 
29. Vjezd administrativa 8.75E-06 0.315 0.114975 1.35E-07 0.00486 0.0017739 

Tab. č. 36 Bilance emisí PM10 a CO z liniového zdroje na řešených úsecích v roce 2015 

úsek PM10 CO 
 úsek komunikace g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

1. Jana Želivského 1 9.757E-07 0.0351234 0.0127782 0.0001273 4.5823593 1.6267376 
2. Olšanská 2.092E-07 0.0075298 0.0027394 2.735E-05 0.9846081 0.3495359 
3. Jana Želivského 2 1.918E-07 0.0069054 0.0025122 2.514E-05 0.9050133 0.3212797 
4. Malešická 1 1.944E-10 0.000007 2.485E-06 1.549E-07 0.0055755 0.0019793 
5. Jana Želivského 3 6.664E-07 0.0239913 0.0087282 8.696E-05 3.1305231 1.1113357 
6. Malešická 2 6.663E-07 0.0239883 0.0087271 8.689E-05 3.1281336 1.1104874 
7. Ambrožova 1.667E-10 0.000006 2.13E-06 1.328E-07 0.004779 0.0016965 
8. Vjezd rezidenti 2.222E-08 0.0008 0.000284 0.0000177 0.6372 0.226206 
9. Malešická 3 5.316E-07 0.0191372 0.0069622 6.949E-05 2.5017159 0.8881091 
10. Malešická 4 7.667E-07 0.0276026 0.010042 0.0001001 3.6049197 1.2797465 
11. Vjezd sever 6.104E-07 0.021976 0.0079672 0.0001381 4.97169 1.76495 
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úsek PM10 CO 
 úsek komunikace g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 
12. Vjezd JIH 3 5.426E-07 0.019535 0.0071006 8.41E-05 3.0274335 1.0747389 
13. Vjezd JIH 2 8.631E-07 0.031071 0.0112926 0.0001363 4.905411 1.7414209 
14. Vjezd JIH 1 3.371E-07 0.012136 0.0043911 9.445E-05 3.400227 1.2070806 
15. Jarovská spojka 1 5.271E-07 0.0189761 0.0069036 6.883E-05 2.4778347 0.8796313 
16. Propojovací 1 9.564E-08 0.0034432 0.0012527 1.236E-05 0.4449399 0.1579537 
17. Malešická 5 8.623E-07 0.0310428 0.0112936 0.0001124 4.0474701 1.4368519 
18. Malešická 6 8.581E-07 0.0308917 0.0112386 0.000112 4.0315539 1.4312016 
19. K červenému domu 2 1.944E-10 0.000007 2.485E-06 1.549E-07 0.0055755 0.0019793 
20. Jarovská spojka 3 3.466E-08 0.0012478 0.000454 4.4E-06 0.1583931 0.0562296 
21. K červenému domu 1 9.559E-08 0.0034412 0.001252 1.232E-05 0.4433469 0.1573881 

22. 
U nákladového 

nádraží 2 
1.784E-08 0.0006424 0.0002336 2.609E-06 0.0939318 0.0333458 

23. Propojovací 2 2E-09 0.000072 2.556E-05 1.593E-06 0.057348 0.0203585 
24. Jarovská spojka 2 1.046E-07 0.0037664 0.0013702 1.371E-05 0.4934988 0.1751921 

25. 
U nákladového 

nádraží 1 
2.778E-11 0.000001 3.55E-07 2.213E-08 0.0007965 0.0002828 

26. Jana Želivského 4 9.756E-07 0.0351224 0.0127778 0.0001273 4.5815628 1.6264548 
27. Vjezd Hotel 2.778E-09 0.0001 0.0000355 2.213E-06 0.07965 0.0282758 
28. Vjezd OC 2.639E-07 0.0095 0.0033725 0.0002102 7.56675 2.6861963 
29. Vjezd administrativa 5E-08 0.0018 0.000639 3.983E-05 1.4337 0.5089635 

Varianta 5 – Provoz náhradních zdrojů 

Náhradním zdrojem elektrické energie bude šest dieselagregátů  umístěných v suterénech objektů 
Office 1, Office 4, obchodně-komerčním centru, hotelu a bytových objektech Residence 1 a Residence 2. 

Tab. č. 37 Situace umístění výdechů dieselagregátů 
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Celkem se bude jednat o šest dieselagregátů. Tři o výkonu 400 kVA a tři o výkonu 275 kVA. 
Podrobné parametry daných zařízení jsou uvedeny v kap. 3.6 Přílohy č. 2 Rozptylová studie. 

Chod dieselagregátů bude pouze v nouzovém režimu. Dieselagregáty budou v provozu pouze 
v případě výpadku proudu, který je očekáván s frekvencí cca jednou 1,5 roku po dobu cca 2 hod). Jednou 
za tři měsíce budou navíc prováděny 15min. zkoušky. 

Situace náhradních zdrojů (D 275 kVA a D 400 kVA) je patrná z následujícího obrázku. 

B. III. 2. Odpadní vody 

Fáze výstavby 

Ve fázi výstavby budou veškeré vzniklé odpadní vody odváděny na předem připravenou 
kanalizační přípojku DN200, která bude v budoucnu sloužit pro jeden z nových objektů. 

Splaškové vody 

Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě 
zařízení staveniště.  Splaškové vody budou odváděny přímo do kanalizační přípojky. 

Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků na stavbě. Dle odborného odhadu je 
uvažováno s následujícím množstvím splaškových odpadních vod: 

Max. hodinový průtok Qs, hod       12,52 l/s 

Max. denní průtok Qs, den       162,27 m3/den 

Dešťové vody/spodní voda/technologická voda 

Dešťové vody ze střech buněk v rámci zařízení staveniště budou zaústěny do splaškové 
kanalizace a jednotným systémem svedeny do revizní šachty na přípojce.  

Dešťové vody z komunikací budou volně stékat do okolního terénu a zasakovat na místě. 

Buňkoviště (max. hodinový průtok)     7,2 l/s 

Staveništní komunikace  (max. hodinový průtok)   14,4 l/s 

Odčerpávání vody ze stavební jámy bude řešeno vytvořením revizních čerpacích šachet dvojího 
typu: 

Dešťová/spodní voda Šachty pro odčerpávání spodní a dešťové vody budou osazeny 
drenážním čerpadlem s filtrem na hrubé nečistoty a kal. 

Technologická voda Druhý typ šachet bude vybudován v průběhu výstavby dle 
použité technologie. Z těchto šachet bude odčerpávána 
technologická voda použitá při výstavbě.  

V rámci zařízení staveniště je vymezen prostor na čištění vozidel, který bude osazen 
odlučovačem ropných látek.  

Přesné množství odpadních dešťových vod ve fázi výstavby není znám.  

Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, 
konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude 
upřesněno nejpozději ve stupni DSP. 
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Fáze provozu 

Pro novou výstavbu bude maximálně využita stávající stoka 600/1100, která je v jihozápadním 
rohu areálu napojena na veřejnou kanalizační síť 800/1430. Pro nové objekty budou zároveň položeny 
dva úseky nových areálových kanalizačních řadů DN300-800. Obě nové stoky budou vytvořeny jako 
jednotná kanalizace.  

Ve všech nových objektech bude proveden oddílný systém kanalizace.  

Dešťové vody 

Požadavek PVS na kapacitu odtoku dešťových vod je 120 l/s z celého areálu. Odtok dešťových 
vod z posuzovaného záměru je uvažován 90 l/s, požadavek PVS je tedy splněn. 

Na základě hydrogeologického průzkumu je zasakování dešťových vod v dané lokalitě velmi 
obtížné. Likvidace dešťových odpadních vod bude proto řešena kombinací akumulace a retence 
dešťových vod s následným řízeným odtokem do systému městské kanalizační sítě.  

Dešťové vody budou zachycovány ve třech retenčních nádržích o celkovém objemu 630 m3 
(objem každé je 210 m3) ve vnitrobloku areálu a dále gravitačně řízeně vypouštěny do jednotné 
kanalizace. Dešťová voda z retencí bude zpětně využívána do objektů jako voda užitková. 

Pozn.: Přímý odtok z komunikací bude 38,9 l/sec. Retenční nádrže jsou tedy navrženy na 
redukovanou plochu 3,89 ha a regulovaný odtok 51,1 l/sec.  

Zachycenou dešťovou vodu je rovněž možné využít k zálivce zeleně. Uvažuje se o využití cca  
5 % zachyceného množství. 

Stávající areál se skládá převážně ze zpevněných ploch – asfaltové plochy, dlážděné plochy  
a střechy správních budov. V rámci uvažované výstavby přibude na pozemku zeleň a plochy se 
zámkovou dlažbou. Dešťové vody budou využívány jako voda užitková. Z výše citovaných důvodů lze 
konstatovat, že navrhovaný odtok dešťových vod bude menší než stávající odváděné množství.   

Střechy budov   22 577 m2 Q = 0,016 x 22 577 x 1  361,2 l/s 

Zelená střecha   11 145 m2 Q = 0,016 x 11 145 x 0,6  107,0 l/s 

Komunikace nad 1. PP  12058 m2 Q = 0,016 x 12 058 x 0,8 154,3 l/s 

Komunikace   1 905 m2 Q = 0,016 x 1 905 x 0,8  24,4 l/s 

Chodníky vsakované  2 588 m2  plocha není počítána do odtoku 

Chodníky odvodňované  1 516 m2 Q = 0,016 x 1 516 x 0,6  14,5 l/s 

Zeleň    7 970 m2  plocha není počítána do odtoku                 

Celkový odtok dešťových odpadních vod     661,4 l/sec 

Odtok přímo do jednotné kanalizace      38,9 l/sec 

Odtok přes retenční nádrže       622,5 l/sec 

Regulovaný odtok za retencí       51,1 l/sec 

Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody budou maximálně odváděny stávající stokou 600/1100, která se nachází 
v jihozápadním rohu areálu a je napojena na veřejnou kanalizační síť 800/1430. Pro nové objekty budou 
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zároveň položeny dva úseky nových areálových kanalizačních řadů DN300-800. Obě nové stoky budou 
vytvořeny jako jednotná kanalizace.  

Ve všech nových objektech bude proveden oddílný systém kanalizace.  

Likvidace odpadních vod s možností kontaminace ropnými látkami, které budou vznikat 
v suterénních prostorech – garážích, bude zajištěna speciální technikou, která bude sbírat vodu pomocí 
vysavačů a akumulovat ji v cisterně. Po naplnění cisterny bude celý obsah přečerpán do speciálního 
vozidla, který odveze odpadní vody znečištěné ropnými látkami do speciálního zařízení k jejímu 
přečištění mimo areál posuzovaného záměru. Prostory podzemních garáží nebudou napojeny na 
kanalizaci, neuvažuje se tedy s odlučovačem ropných látek. 

Prostor nakládacích a vykládacích ramp (zásobování supermarketu a obchodů v shopping mall) 
bude vybaven odlučovači ropných látek, které budou určeny k řešení spíše havarijních situací a poruch na 
nákladních vozidlech a manipulační technice (úniky olejů atd.). 

Likvidace odpadních vod s možností kontaminace tukem, které budou vznikat v gastroprovozech 
(restaurace, fastfood, jídelny typu Eurest, atd.), bude probíhat za pomoci odlučovače tuků, do kterého 
budou svedeny všechny tukové vody s možností kontaminace. Odlučovače budou umístěny v 1. PP  
a pravidelně vyprazdňovány fekálním vozem. 

Max.hodinový průtok Qs,hod     7,8 l/sec 

Max.denní průtok Qs,den      674,707 m3/den 

Technologické odpadní vody 

Při provozu záměru nebudou vznikat technologické odpadní vody. 

B. III. 3. Odpady 

Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění  a navazujícími 
a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, ve znění Vyhl. č. 374/2008 Sb.  

V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající 
ve fázi demolice, výstavby a provozu záměru a způsob nakládání s těmito odpady. 

Odpady vznikající ve fázi demolice/výstavby záměru 

Před zahájením samotné výstavby záměru bude nutné území pro stavbu připravit.  

V prvé řadě bude nutné provést nezbytné kácení vegetace (stromů/křovin), demolici stávajících 
objektů, rušení/přeložky inženýrských sítí a hrubé terénní práce zahrnující zejména lokální skrývky 
ornice. 

V následujícím přehledu je uveden seznam objektů určených k demolici/rušení/přeložení: 

� Budova č. p. 4450/61, 4469, 4466, 4467, 4470, 4450/54, 4450/74, 4474, 4460/1, 4465, 4463, 
4450/14, 4450/62 

Pozn.: Budova č. p. 4463 (Národní filmový archiv) bude demolována později než ostatní budovy 

(nejdříve v roce 2011). 

� Kolejiště stávajícího překladiště ČD – Žižkov 

� Zrušení stávající trafostanice TS 7081 
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� Rušení stávajících inženýrských sítí 

− Kabely na pozemku AYKY různí dimenze 

− Řad Českých drah DN 100 mm 

− Kanalizační řady na pozemku - stoka 500/875 mm 

− Slaboproudé sítě 

� Přeložky stávajících inženýrských sítí 

− 22kV 3x120 ANKTOYPV 

− 22kV 3x240 ANKTOYPV 

− NN kabely AYKY 3x185+90 

− NN kabely AYKY 3x240+120 

− PRE sdělovací kabely 19x2x1,5 TYYKP 

− PRE sdělovací kabely 0,9 DCKAYPY 

− PRE sdělovací kabely 24x2x1 TCEKEZY 

− Kabel Dopravní podnik /DP/ AYKY 

− Kabel Veřejné osvětlení AYKY 4x25 

− Slaboproudé sítě 

Odpady vzniklé ve fázi výstavby budou předány k odstranění oprávněné osobě v souladu se 
schváleným projektem a podmínkami stavebního rozhodnutí. 

Podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04: Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů, které budou 
vznikat převážně v průběhu výstavby. V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady 
podle použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou 
shromažďovány v uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy 
k odstranění. Ostatní odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. 
Nebezpečný odpad bude ukládán na skládku NO. 

Skupina 12: Při zpracování a použití kovových materiálů můžou vznikat piliny a třísky 
železných i neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. V případě vzniku většího 
množství budou tyto odpady řazeny do druhu 12 01 01, 12 01 03, 12 01 13. Předpokládá se však pouze 
nepatrné množství tohoto odpadu. 

Skupina 13: Použitím stavebních strojů mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Z provozu 
kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně  
o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní 
motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební 
techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané 
výrobky“, po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. 
Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.  

Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou 
odevzdávány k recyklaci oprávněné osobě (specializované firmě), která se nakládáním s tímto odpadem 
zabývá. Nejpravděpodobnější však bude údržba techniky prováděna u specializované firmy mimo 
staveniště. 
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Zařízení staveniště bude zajištěno proti úkapům ropných látek, které mohou vznikat při mytí 
staveništních vozidel. V rámci staveniště bude zřízen odlučovač ropných látek, bude tedy vznikat odpad 
patřící do podskupiny 13 06 Odpady odlučovačů oleje. Daný druh odpadu bude předán oprávněné osobě 
(specializované firmě), která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. 

Podskupina 14 06: Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, 
popř. čistění materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jde o odpad 14 06 
02 N, 14 06 03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně 
odváženy k recyklaci či odstranění některé z oprávněných osob, popř. odstraněny ve spalovně 
nebezpečných odpadů. 

Podskupina 15 01: Zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu 
demolice i výstavby. Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, 
směsné, skleněné a  textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“. 

Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové 
tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní 
specifikace převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru 
konkrétního dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně 
k následnému využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou 
nebezpečné složky zbaveny, nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem.  

Podskupina 15 02: Tyto odpady budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při 
údržbě areálu za provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými 
látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou sběrné nádoby, 
které budou současně transportním obalem. Odpad bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude 
podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být 
přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu.  

Podskupina 16 01: Tato podskupina zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03.  
Ty mohou vznikat v souvislosti s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván 
oprávněné osobě. Kromě toho vhodné odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38,  
zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato 
činnost bude zajišťována dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo staveniště. 

Podskupina 16 02: Do této podskupiny spadá druh odpadu 16 02 09 Transformátory  
a kondenzátory obsahující PCB, jejichž vznik je předpokládán při demolici stávající trafostanice TS 7081 
v zájmovém území. Daný odpad bude předán specializované firmě k dekontaminaci a odstranění. 

Podskupina 16 06: V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční 
autobaterie (olověný akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně 
dodavatelské firmy. Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory 
shromažďovány v normalizované nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu. Povinností 
výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.  

Skupina 17: Jedná se o demoliční/stavební odpad, který bude v největší míře obsahovat zbytky 
pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. S veškerými stavebními 
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odpady je nutno nakládat dle Metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 
výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

Větší kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů 
stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné odpady. Zbytková část 
za předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, může být zařazena jako směsný stavební odpad 
(17 09 04), který bude shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně odvážen 
na skládky. 

Ve fázi demolic i výstavby bude vznikat odpad podskupiny 17 01 – Beton, cihly, tašky  
a keramika. Týká se to zejména demolic stávajících objektů v zájmovém území.  

Při rušení železniční trati, zpevněného povrchu stávajícího areálu a částečně i při demolici 
zděných objektů bude vznikat odpad kategorie 17 01 01 – beton. U železniční trati to budou konkrétně 
betonové pražce. Tento odpad, v případě, že nebude znečištěn nebezpečnými látkami (dehty, oleje, atd.) 
bude recyklován firmami zabývajícími se recyklací stavebního odpadu (viz Metodický pokyn odboru 
odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby uveřejněný ve Věstníku MŽP v září roku 2003).  

Odpad kategorie 17 01 02 - cihly je rovněž možné nabídnout k recyklaci firmami zabývajícími se 
danou činností. 

Naopak odpad kategorie 17 01 03 – tašky a keramické výrobky bude uložen na skládku. 

Odpad 17 02 01 –  jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci 
stavebních konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Případně bude 
nabídnuto k dalšímu využití, např. bude po štěpkování vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost).  
Teprve v případě nezájmu bude dřevo tepelně využito ve spalovně. 

Za nebezpečný odpad jsou považovány odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí 
např. do druhu 17 01 06, 17 02 04. Odpady budou předány oprávněné osobě k recyklaci, popř. k jinému 
způsobu odstranění. Kategorie 17 02 04 zahrnuje železniční pražce dřevěné, znečištěné, klasifikované 
jako nebezpečný odpad. Pražce budou odstraňovány ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uloženy na 
skládku NO. 

Při realizaci obslužných komunikací bude vznikat kategorie odpadu 17 03 02 - asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt bez dehtu). Je možné zajistit recyklaci daného 
odpadu a následně jej využít při dalších stavebních činnostech nebo jej uložit na skládku. 

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

Výstavba záměru si vyžádá rovněž přeložky inženýrských sítí. Předpokládá se vznik odpadní 
mědi (17 04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 09) a kabelů (17 04 11). 

Při rušení železniční trati bude dále vznikat odpad kategorie 17 04 05. Jmenovitě půjde  
o kolejnice a ocelové výhybky. 

Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 
17 05 04.  
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V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních 
mechanismů, při manipulaci v prostoru čerpací stanice pohonných hmot) půjde o nebezpečný odpad 
17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen 
na skládku NO.  

Část neznečištěné nebo dekontaminované zeminy bude možné využít pro zpětné zásypy stavební 
jámy a terénní úpravy. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji nabídnout dalším 
subjektům k využití. Zbylá výkopová zemina bude odvezena z místa výstavby a uložena na skládce 
odpadu.  

Při skrývce železničního svršku lze počítat s odpadem kategorie 17 05 07 – štěrk ze železničního 
svršku obsahující nebezpečné látky a 17 05 08 – štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 
07. Neznečištěný štěrk může být nabídnut k dalšímu využití. Pokud bude znečištěn, lze provést recyklaci 
mimo vlastní prostor stavby na recyklační lince vybraného zhotovitele stavby a buď jej nabídnout 
k dalšímu využití nebo uložit na skládku. 

V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude 
shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na 
skládku. 

Skupina 20: Jedná se o komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. 

Použité pracovní oděvy (20 01 10 - oděv, 20 01 11 – textilní materiál) budou využity jako čistící 
hadry a zbytek bude nabídnut k recyklaci.  

Realizace záměru si vyžádá likvidaci většiny stávající zeleně (podrobně viz kap. C. II. 4 – Flóra). 
Vznikne tak odpad kategorie 20 02 01, který může být štěpkován, kompostován, příp. energeticky využit. 

V rámci realizace stavby bude vznikat v její závěrečné fázi v rámci zahradních úprav menší 
množství dalšího odpadu z podskupiny 20 02, a to 20 02 02 – zemina a kameny, který může být použit do 
zásypu, popř. bude využit jinde nebo bude uložen podobně jako výkopová zemina. 

Z provozu zařízení staveniště bude vznikat drobný odpad s katalogovým číslem 20 03 01 - 
směsný komunální odpad. Jeho množství bude závislé především na počtu pracovníků činných na stavbě. 
Vzniklý směsný komunální odpad bude tříděn, zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), 
plasty (20 01 39).  

Odpad z chemických toalet 20 03 04 bude smluvně odstraňován podle použité technologie. 
Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na základě 
vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou. 

Tab. č. 38 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

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

 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků O, N 

08 02 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně 
keramických materiálů) 

O 

08 04 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně 
vodotěsnicích výrobků) 

O, N 

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

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové  úpravy kovů a plastů   
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

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

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  N 

13 05 Odpady z odlučovačů oleje N 

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

 

14 06 Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů  

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtra ční materiály a ochranné oděvy 
jinak neur čené 

 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  N 

15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných 
tlakových nádob 

N 

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

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 
číslem 15 02 02 

O 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené   

16 01 
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady 
z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby  

 

16 01 03 Pneumatiky  O 

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení  

16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB N 

16 06 Baterie a akumulátory  

16 06 01 Olověné akumulátory N 

17 Stavební a demoliční odpady  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 

O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty  
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné N 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 10 Kabely  N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina  

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky  N 

17 05 08  Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu O, N 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru  

 

20 02 Odpad ze zahrad a parků  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 02 Zemina a kameny O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad  

20 03 04 Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Nakládání s odpadem vzniklým při demontáži železniční trati 

 Demolice stávající železniční trati v zájmovém území bude provedena Českými drahami, a. s. 
Vlastní proces je podrobně řešen v rámci samostatné dokumentace pro povolení k odstranění staveb. Její 
součástí je mimo jiné návrh konkrétních opatření na ochranu ŽP a obyvatelstva v průběhu provádění 
demoličních prací.  

Štěrk ze železničního svršku 

V rámci demontáže (demolice) stávající železniční trati dojde k sejmutí štěrkového lože (17 05 07 
N, 17 05 08 O). 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 71 

Před zahájením stavebních prací či v jejich průběhu je nutné provést odběry vzorků štěrkového 
lože a podrobit je chemickým analýzám v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR „kritéria znečištění 
zemin a podzemní vody“ (8/1996). Neznečištěný štěrk může být nabídnut k dalšímu využití. V případě 
kontaminace je možné provést recyklaci mimo vlastní prostor stavby a rovněž jej zpětně využít. Zbylé 
kontaminované objemy je nutné uložit na skládku nebezpečného odpadu. 

V rámci předchozí dokumentace EIA (Komerční zóna – Žižkov – nákladové nádraží, I. etapa; 
Středisko odpadů Mníšek s. r. o., září 2002) bylo provedeno vzorkování štěrkového lože. Analýzy byly 
provedeny v laboratoři OHS Klatovy akreditované ČIA (č. 1174). Grafické znázornění odběru vzorků je 
uvedeno na následujícím obrázku. 

Obr. č. 4 Situace odběru vzorků štěrkového lože  

 
Zdroj: dokumentace EIA (Komer ční zóna – Žižkov – nákladové nádraží, I. etapa; Středisko odpadů 

Mníšek s. r. o., září 2002) 

Pozn.: Červená šrafa znázorňuje neaktuální architektonické řešení. 

Z výsledků analýz vyplývá, že kontaminace štěrkového lože kovy je prakticky bezvýznamná. 
Vyšší obsahy NEL byly zjištěny v blízkosti výhybek. Vyluhovatelnost je však velmi nízká. 
Kontaminovaný materiál v okolí výhybek není možné použít k recyklaci štěrkového lože. 

Neznečištěný štěrk může být nabídnut k dalšímu využití. Pokud bude znečištěn, lze provést 
recyklaci mimo vlastní prostor stavby na recyklační lince vybraného zhotovitele stavby a buď jej 
nabídnout k dalšímu využití nebo uložit na skládku. 

Železniční pražce 

Převážná část pražců je betonová, objevují se však i dřevěné. Z hlediska dalšího využití nejsou 
dřevěné pražce vzhledem k jejich stáří a stavu vhodné. V blízkosti výhybek je rovněž možná kontaminace 
ropnými látkami.  

Znečištěné dřevěné pražce, kategorie odpadu 17 02 04 N je možné odstranit ve spalovně 
nebezpečného odpadu, případně uložit na skládku NO. 

Betonové pražce - odpad kategorie 17 01 01 je v případě znečištění nebezpečnými látkami (dehty, 
oleje, atd.) vhodné recyklovat firmami zabývajícími se recyklací stavebního odpadu (viz Metodický 
pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby uveřejněný ve Věstníku MŽP v září 
roku 2003).  

Kovový odpad 

Kovový materiál zahrnující veškeré kovové konstrukce, kolejnice, drobné kolejivo, troleje, nosná 
lana, konzoly, kabely, spojovací materiál, atd. je majetkem ČD, a. s.  

U kovového odpadu má přednost materiálové využití. V případě jeho nevhodnosti je využitelný 
jako druhotná surovina.  
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Množství/finální místa odstranění vzniklého odpadu ve fázi výstavby 

Přesné množství vznikajících druhů odpadů není možné v tomto stupni projektové dokumentace 
specifikovat. Většina těchto údajů bude známa až po určení zhotovitele stavby a bude vycházet 
z konkrétně použitých technologií použitých při výstavbě. 

Daný stupeň projektových příprav umožňuje specifikovat přibližné množství vzniklého odpadu 
související zejména s demolicí stávajících objektů v zájmovém území a s výkopem zeminy: 

Zemina       249 479 m3  

Kolejiště, štěrkové lože     18 500 m3 

Stavební suť      4 500 m3 

Směsný komunální odpad    819 m3 

Nebezpečný odpad (lakované části dřevěných oken a dveří, živičná krytina, apod.)  
        85 m3 

Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa, kam bude odpad odvážen za 
účelem využití (např. recyklace), budou rovněž určena až dodavatelem stavby.  

Nebezpečné odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech odděleně ve speciálních 
nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Uvedené 
odpady budou předávány k externímu odstranění oprávněné osobě, která má oprávnění k nakládání  
s tímto druhem odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., § 4 a 12. 

Obecné požadavky na nakládání s odpady ve fázi výstavby 

Povinnosti původců odpadů jsou stanoveny v § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění: 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími 
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 
odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, 

e) shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech 
a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících 
PCB a podléhajících evidenci  vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu 
stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 

i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním 
předpisem a zajišťovat jeho plnění, 
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j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se 
zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,  

l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto 
zákoně. 

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

Dále je žádoucí, aby při stavební činnosti byly používány postupy, které jsou plně v souladu 
zejména s požadavky § 10 a § 11 zákona č. 185/201 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 
ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů. 

V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP 
k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP, 
9/2003) a zejména nařízení vlády č. 197/2003 Sb. – Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro 
rok 2005 (resp. 2012) dosažení 50 % (resp. 75 %) podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního 
odpadu. Tuto kvótu také předepisuje Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy, jehož návrh 
byl schválen v prosinci r. 2004. 

Odpady vznikající ve fázi provozu 

Během užívání posuzovaného záměru budou vznikat odpady především z následujících objektů: 

� obchodní plochy 

� administrativa 

� byty 

� hotel 

� restaurace 

Ve fázi provozu lze očekávat zastoupení následujících odpadů: 

Skupina 13: Z obslužné dopravy záměru mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Jedná se 
převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – 
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech  
č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi 
je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami 
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.  

V prostoru nakládacích a vykládacích ramp (zásobování supermarketu a obchodů v shopping 
mall) bude vznikat odpad patřící do podskupiny 13 05 Odpady z odlučovačů oleje. Nejedná se o 
kontinuálně vznikající druh odpadu, ale spíše o případy havarijních situací a poruch na nákladních 
vozidlech a manipulační technice (úniky olejů atd.). Daný odpad bude předán oprávněné osobě 
(specializované firmě), která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. 

Skupina 15: Při údržbě objektu budou vznikat znečištěné hadry (15 02 02 nebo 15 02 03), 
prázdné nádoby od barev, laků, čistících prostředků (15 01 10), resp. prázdné spreje (15 01 11).  

Skupina 20: V rámci celého záměru bude vznikat převážně druh odpadu 20 03 01 – směsný 
komunální odpad. Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním 
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a odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty 
(20 01 39) a biologicky rozložitelný odpad (20 02 01). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně 
odlišených nádob, pro které je vhodné vyčlenit „hnízda“, prostor pro soustředěné umístění nádob pro 
oddělený sběr vytříděných složek. Směsný komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech na 
směsný komunální odpad. 

Při provozu gastroprovozů/reustaurací lze očekávat následující druhy odpadů: biologicky 
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (20 01 08), případně jedlý olej a tuk (20 01 25 O) nebo 20 01 26 
N – olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25. Odpad bude předáván oprávněné osobě k odstranění 
(nejlépe ve spalovně odpadů). 

Za provozu převážně administrativních pracovišť budou dále vznikat upotřebené, nefunkční 
zářivky a výbojky (zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Nefunkční zářivky budou odváženy 
některou z firem zabývajících se zneškodňováním tohoto odpadu, oprávněnou osobu. (Podle § 38 zákona 
č. 185/2001 Sb., v platném znění se povinnost zpětného odběru vztahuje mj. i na výbojky a zářivky.) 

Upotřebený toner z tiskáren a kopírovacích zařízení doporučujeme zařadit do druhu 20 01 27 N, 
nebo 20 01 28 v případě, že nebezpečné látky neobsahuje. Toner bude částečně recyklován 
specializovanými firmami. Odstranění toneru budou zajišťovat oprávněné osoby, které vydají původci 
odpadu osvědčení o odstranění. 

Vyřazené akumulátory a baterie mohou být původcem odpadu zařazovány rovněž do skupiny 20 
– komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 20 01 34. Baterie a akumulátory patří podle zákona  
o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití mezi odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno 
speciálními podmínkami. Pro sběr baterií bude na určeném místě umístěn kontejner pro jejich sběr 
(zdarma zajišťuje např. fa Ecobat). 

V průběhu provozu jednotlivých kanceláří budou v důsledku skončení životnosti elektrických  
a elektronických zařízení vznikat odpady 20 01 35 N nebo 20 01 36 v závislosti na přítomnosti 
nebezpečných látek. Jedná se zejména o upotřebenou výpočetní techniku a audiovizuální techniku. Dle 
platného zákona o odpadech patří elektrická a elektronická zařízení mezi vybrané výrobky a po využití 
mezi odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Taková zařízení budou 
v první fázi nabídnuta k odprodeji, poté budou zařazena do systému odděleného sběrem elektroodpadu. 

Při údržbě zeleně patřící k objektu bude za provozu vznikat biologicky rozložitelný odpad 
(20 02 01 – biologicky rozložitelný odpad). Předpokládá se prořez dřevin, opad listí, atd. Odpad by měl 
být předáván oprávněné osobě k biodegradaci (kompostování).  

Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací v rámci areálu po uvedení stavby do provozu se 
obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční smetky. Stanou se součástí směsného komunálního odpadu. 

Odpady charakteru „N“ Nebezpečný se běžně v objektu nebudou vyskytovat, případný odpad 
tohoto charakteru (z údržby a servisu objektu) bude odstraněn smluvně, přímo firmou zajišťující servis  
a údržbu, která odpad okamžitě v rámci servisu odveze. Všechny odpady budou na základě smluv (budou 
předloženy při kolaudaci objektu) odstraněny organizacemi, které mají povolení k nakládání s odpady. 

Tab. č. 39 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi provozu 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

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

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O, N 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje O, N 

13 05 Odpady z odlučovačů oleje N 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtra ční materiály a ochranné oděvy 
jinak neur čené 

 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  N 

15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných 
tlakových nádob  

N 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy N, O 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 
02 02 

O 

19 
Odpady ze zařízení na zpracováni (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních 
vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a 
vody pro průmyslové účely 

 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené  

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky  O 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru  

 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)  
20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 

20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O 

20 01 33 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a 
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie  

N 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 
01 21 a 20 01 23 

N 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 

20 01 39 Plasty  O 

20 01 40 Kovy O 

20 02 Odpad ze zahrad a parků  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 02 Zemina a kameny O 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Navržený systém odpadového hospodářství ve fázi provozu 

Při nakládání s odpady je nutné vycházet z obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou je 
stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, o odpadech). 

Nakládání s odpady ve fázi provozu bude probíhat klasický způsobem. Tzn. shromažďování  
a odstraňování odpadů dle systému hl. m. Prahy - kontejnery na směsný odpad budou umístěny přímo 
v prostoru určeném pro odpadky v předem určených částech objektů a pro tříděný odpad (plast, sklo, 
papír, resp. potravinářský karton a biologicky rozložitelný odpad) budou v dané lokalitě využívána obecní 
sběrná místa s kontejnery na separovaný odpad. Pro nebezpečné složky odpadu nebo objemný odpad 
bude nájemníky objektu využíván systém sběrných dvorů hl. města Prahy. 

V rámci objektů využívaných k administrativní a obchodní funkci, kde je předpokládána zvýšená 
produkce především papíru a plastu, doporučujeme umístit lis na plast a papír, čímž dojde ke snížení jeho 
objemu a tedy nižší četnosti svozu. 

Prostor pro kontejnery s odpadem je nutné umístit na přístupném místě v bezprostřední 
návaznosti na komunikaci. Směsný komunální odpad i jednotlivé základní vytříděné složky budou 
shromažďovány v kontejnerech o objemu 240 - 1 100 l.  

Přeprava a odstraňování vznikajícího směsného komunálního a tříděného odpadu bude 
zajišťována nájemci objektů prostřednictvím smluvně zajištěné oprávněné osoby k nakládání s odpady. 

Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa kam bude odpad odvážen za 
účelem využití (např. recyklace), budou určena nejpozději ve fázi DSP. 

Pozn.: V době zpracování oznámení je připravován nový zákon o odpadech. V případě jeho 
přijetí bude nutné od roku 2010 povinně třídit i biologicky rozložitelný odpad. Obecně se udává, že 
biologicky rozložitelný odpad tvoří cca 30–40 % směsného komunálního odpadu.  

Shrnutí 

Produkci odpadů lze čekávat jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu. 

Přesné množství některých druhů odpadů vznikajících při výstavbě není možné v současné fázi 
projektových příprav specifikovat. Většina těchto údajů bude známa až po určení zhotovitele stavby a po 
určení technologie výstavby. 

Za provozu objektu nebude vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně 
ohrožovalo životní prostředí. Odpad bude vznikat při provozu jednotlivých objektů a při údržbě areálu 
jako celku. 

Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
dle § 39, odst. 1, z. č. 185/2001 Sb., a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t 
ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle  § 39, odst. 2. 
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Lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska 
celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí. 

B. III. 4. Hluk  

Fáze výstavby 

Zdroji hluku při stavební činnosti jsou jednotlivé stavební stroje a dopravní obsluha areálu. Jde 
tedy o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí 
pak svým provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje 
hluku. 

Nároky staveniště na obslužnou dopravu a stavební stroje jsou uvedeny v kap. B. II. 4 Nároky na 
dopravní a jinou infrastrukturu. 

V následující tabulce je uveden seznam předpokládaných stavebních strojů a jejich akustické 
parametry.   

Tab. č. 40 Akustické parametry stavebních strojů 

Akustické parametry - hluk ve 
vzdálenosti 10 m od zařízení LA 

(dB) 
Název stroje 

dB v klidu dB za provozu 
Nákladní automobil - 80 

Autojeřáb - 71 
Kolový nakladač - LWA = 105 dB 

Smykem řízený nakladač - 86 
Pásové rypadlo - LWA = 101 dB 

Autodomíchávač na podvozku - 78 
Okružní pila - 73 

Čerpadlo na betonovou směs - 65 
Bourací kladivo - LWA = 115 dB 

Dozer - LWA = 111 dB 
Řetězová pila - 84 
Okružní pila 80 100 

Čerpadlo na betonovou směs - 81 
Ponorný vibrátor - 67 

Svářečky polovodičové - 65 
Nákladní automobil nosnost do 7 t 82 90 

Stavební míchačka - 63 
Válec 70 78 

Vrtačka - 74 
Stavební výtah - 59 
Věžový jeřáb - 55 

Pozn. Emisní parametry strojního vybavení: V současné době není znám dodavatel stavebních prací  
a nejsou k dispozici ani konkrétní údaje o použitém strojním vybavení. To znamená, že v akustické studii se pracuje 
se vstupními akustickými veličinami, které se však mohou v závislosti na nasazení konkrétních strojů od sebe lišit.  
Z tohoto důvodu jsou výpočty stavu akustické situace v okolí stavby provedeny jako modelové výpočty pro 
definovanou hladinu akustického tlaku stavebních zařízení, která byla vybrána tak, aby průměrné hladiny 
akustického tlaku A jednotlivých technologických skupin stavebních strojů a zařízení byly nižší než tato vybraná 
hladina, resp. do výpočtu byly zahrnuty hladiny akustického tlaku i konkrétně používaných strojů, které se 
v současnosti při takovýchto stavbách používají. Naměřené hladiny akustických tlaků jednotlivých možných 
stavebních strojů jsou uloženy v archivu zpracovatele studie.  
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Fáze provozu 

Dominantní zdroj hluku ve fázi provozu bude představovat obslužná doprava záměru. Intenzity 
obslužné dopravy související se záměrem jsou uvedeny v kap. B. II. 4 Nároky na dopravu a jinou 
infrastrukturu. 

Dalším zdrojem hluku budou stacionární zdroje, především vzduchotechnické a chladící jednotky 
umístěné na střeše objektu a dále vyústění dieselagregátů. 

Liniové zdroje 

Emisní charakteristiky obslužné dopravy záměru lze popsat hodnotami zdrojových funkcí 
jednotlivých komunikací, které charakterizují akustickou situaci v referenční vzdálenosti od komunikace 
(7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu). 

Zdrojové funkce jsou uvedeny v následující tabulce a jsou přiřazeny dílčím výpočtovým úsekům.  
Popis úseků pro jednotlivé stavy je uveden na následujícím obrázku.  

Obr. č. 5 Ćísla úseků, kterým jsou přirazeny zdrojové funkce 

 

Tab. č. 41 Zdrojové funkce 

LAeq v 7,5 m od osy 
komunikace (dB) 
2015 – samotný 

záměr 

Označení 
úseku 

Název úseku 

Den Noc 
1. Jana Želivského 1 68 61,5 
2. Olšanská 66,8 60,9 
3. Jana Želivského 2 66,9 60,8 
4. Malešická 1 56 48,1 
5. Jana Želivského 3 68 61,6 
6. Malešická 2 57,8 49,4 
7. Ambrožova 56,2 47,5 
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LAeq v 7,5 m od osy 
komunikace (dB) 
2015 – samotný 

záměr 

Označení 
úseku 

Název úseku 

Den Noc 
8. Vjezd residenti 52,3 36,3 
9. Malešická 3 57,2 48,8 
11. Vjezd SEVER 57,7 41,9 
12. Vjezd JIH 3 56,9 44,2 
13. Vjezd JIH 2 56,3 42,2 
14. Vjezd JIH 1 53,2 37,2 
17. Malešická 5 62,8 53,4 
27. Vjezd Hotel 43,3 26,3 
28. Vjezd OC 60,5 44,6 
29. Vjezd administrativa 55,8 39,3 

Stacionární zdroje hluku 

Stacionárními zdroji hluku ve fázi provozu záměru budou následující zařízení: 

- vzduchotechnika 

- chlazení 

- náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát 

Bližší popis technologických jednotek je uveden v kap. B. I. 6 Stručný popis technického  
a technologického řešení. 

Vzduchotechnika, chlazení 

Předpokládané maximální hodnoty hladiny akustického tlaku od vzduchotechniky ve vnitřním 
prostoru: 

Byty  35 dB 

Kanceláře 40 dB 

Garáže  60 dB 

Strojovny, neobsluhované technické prostory 75 dB 

Náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát 

V následujícím přehledu jsou uvedeny velikosti dieselagregátu, jejich umístění a předpokládané 
akustické parametry. 

Obr. č. 6 Umístění a předpokládané akustické parametry dieselagregátů 

Objekt Velikost Umístění Akustické 
parametry 

Office 1 400 kVA 
Výdech – střecha 
Nasávání - terén 

LWA= 80 dB 

Office 4 400 kVA 
Výdech – střecha 
Nasávání - terén 

LWA= 80 dB 

Obchodní 
centrum 

400 kVA 
Výdech – střecha 
Nasávání - terén 

LWA= 80 dB 

Hotel 275 kVA 
Výdech – střecha 
Nasávání – terén 

LWA= 75 dB 

Residence 1 275 kVA Výdech – střecha LWA= 75 dB 
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Nasávání – terén 

Residence 2 275 kVA 
Výdech – střecha 
Nasávání - terén 

LWA= 75 dB 

Pozn.: Přesné umístění diesel agregátů není v tomto stupni projektové dokumentace známo. Jejich umístění, 

akustické parametry, zkušební chod musí být nejpozději ve stupni DSP upřesněno a na základě tohoto zpřesnění 

navržena protihluková opatření. 

B. III. 5. Vibrace 

K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních 
strojů (kompresory, sbíjecí kladiva apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Projevy 
vibrací z těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti 
zdrojů od nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.  

Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vliv 
vibrací z automobilové dopravy záměru či provozních zařízení (např. chladící, vzduchotechnické 
jednotky) na okolní zástavbu se nepředpokládá. 

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Podle mapy radonového rizika znázorněné na následujícím obrázku leží zájmové území v oblasti 
středního radonového rizika. 

Obr. č. 7 Mapa radonového rizika 

   
Zdroj: Mapový server Magistrátu hl. m. Prahy 

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

Samotná stavba nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. 

Navržené uspořádání zástavby neleží v trase radioreléových paprsků. 
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B. III. 7. Charakteristika environmentálních rizik při možných 
haváriích a nestandardních stavech 

Možnost vzniku havárií a dopad na okolí 

V celé budově nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy. 

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

Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Vzhledem k tomu, že 
budovy přímo sousedí s dalšími objekty, je přenos požáru pravděpodobný. Negativním projevem požáru 
pro širší okolí je vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu jsou odtékající 
vody kontaminovány směsí hasebných látek a látek vyplavených při hašení. 

Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a odpadních vod. Včasným 
zásahem lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tuto problematiku je třeba řešit 
v manipulačním řádu kanalizace. 

Preventivní a následná opatření 

Výstavba 

Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot, olejů  
a mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit sanační 
čerpání a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody. 

Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby polyfunkčního objektu 
kontaminováno úniky ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanizmů. V tomto případě bude 
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 

Provoz 

Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní  
a manipulační řády jednotlivých oddělení či profesí. Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat 
zejména úrazy. Poruchám technologických zařízení lze zabránit jejich pravidelnou a důkladnou údržbou. 

Pro prevenci vzniku či šíření požáru budou v objektu instalovány roletové zkrápěné stěny  
a požární hydranty dimenzované na příslušný objekt. 

V objektu bude použita běžná ochrana před bleskem a proti přepětí. 

Pro případ výpadku proudu budou instalovány záložní zdroje elektrické energie. 

Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád. Problematika požáru  
a protipožárních opatření je detailněji řešena v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení.  

Při úniku nebezpečných látek je nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do 
kanalizace, v opačném případě pak co nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace. 
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Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor 
apod.). 

B. III. 8. Ostatní 

Bludné proudy 

V rámci předběžného inženýrsko-geologického průzkumu nebyl proveden korozní průzkum. Na 
základě výsledků průzkumů širšího okolí lze ovšem vyvodit závěry o posuzované lokalitě. 

Měřením měrného odporu širšího okolí byla zjištěna střední (II) agresivita prostředí 
v povrchovém horizontu cca od 1,5 do 3,0 m v podloží pak zvýšená (III). Agresivita prostředí podle 
hustoty bludných proudů byla zjištěna zvýšená (III). Podle ČSN 73 1215 je podzemní voda odebraná ze 
sond středně až vysoce agresivní na betonové konstrukce. Danou skutečnost je nutné zohlednit v koncepci 
ochrany spodní stavby a základových konstrukcí.  

Seismicita 

Oblast Prahy je dle mapy seismických oblastí České republiky v ČSN EN 1998-1 zařazena do 
oblasti s referenčním zrychlením základové půdy agR=0,02g. Objekt je dle tabulky 4.3, resp. NA.1 zařazen 
do třídy významu II (obvyklé pozemní stavby). Na základě tabulky 3.1. je možné zatřídit základové 
prostředí jako typ B nebo C. Podle znění článku NA.2.8. je v posouzení oblasti uvažovat za rozhodující 
kritérium ag x S. V případě, že je splněno předchozí kritérium, není třeba dle znění článku 3.2.1. (5) 
dodržet ustanovení normy.  

Závěr: ustanovení normy ČSN EN 1998-1 není nutné dodržet a nosnou konstrukci není třeba 
dimenzovat na zatížení přírodní seismicitou. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

V této podkapitole je provedeno rámcové vyhodnocení jednotlivých složek životního prostředí 
zájmového území a jeho dotčeného okolí. 

Pro identifikování silných a slabých stránek životního prostředí byl zvolen princip SWOT 
analýzy. Díky přehlednému grafickému provedení můžeme tak snadno identifikovat nejzávažnější 
environmentální charakteristiky dotčeného území. 

Podrobný popis dílčích složek životního prostředí je proveden v podkapitole C.II. 
 

Slabé stránky životního prostředí  
v zájmovém území 

Silné stránky životního prostředí  
v zájmovém území 

ZCHÚ, ÚSES, VKP 
- absence ZCHÚ, ÚSES, VKP 

NATURA 
- záměr se nenachází na území evropsky 

významné lokality ani ptačí oblasti, ani 
neleží v jejich blízkosti 

Ekosystémy, fauna, flóra 
- převaha antropogenně vytvořených 

ekosystémů s nízkou ekologickou 
stabilitou 

- dřeviny náletového charakteru, 
expanzivní druhy 

- nízká druhová diverzita fauny a flóry 

- flóra s převahou ruderálních a nitrofilních 
druhů 

Krajina/charakter městské části 
- vysoký stupeň urbanizace a 

antropogenního ovlivnění území s nízkou 
estetickou hodnotou 

Voda 
- zájmové území nespadá do PHO ani 

CHOPAV 

Půda 
- absence ZPF 

- kontaminace půdy 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 
- absence výhradních i nevýhradních 

Voda 
+    záměr neleží v žádné kategorii zátopových 
území 

Ovzduší a klima 
 

+    nejbližší stanice AIM nesignalizuje 
překračování imisního limitu benzenu, obdobně 
jako model ATEM pro rok 2008  jakož i pro rok  
2010. 
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Slabé stránky životního prostředí  
v zájmovém území 

Silné stránky životního prostředí  
v zájmovém území 

ložisek nerostných surovin, dobývacích 
prostor a chráněných ložiskových území. 

Akustická situace 
- hodnoty ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku pohybující se ve většině území nad 
hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 
Sb. pro starou hlukovou zátěž nebo 
v pásmu nepřesnosti výpočtu. 

 

II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny 

C. II. 1 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V území dotčeném záměrem, ani v jeho blízkém okolí, se nenacházejí žádné prvky ÚSES dle 
odst. 1a § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, ať již na místní, regionální či nadregionální úrovni. 

Nejbližšími prvky ÚSES jsou lokální biocentrum L1/129 Pražačka a lokální biokoridor L4/257 
Vítkov-Vidrholec nacházející se cca 540 m severním směrem. 

Obr. č. 8 ÚSES v širším okolí posuzovaného záměru 

 

Zdroj: http://wgp.urhmp.cz 

C. II. 2 Významné krajinné prvky (VKP)  

V zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné 
významné krajinné prvky dané § 3 písm. b) a § 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů.  

Posuzovaný záměr 
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C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy 

Na území dotčené stavbou ani v jeho širším okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná území 
ani přírodní parky podle § 12 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území. 

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

C. II. 4 NATURA 2000 

Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 6. 4. 2009 (č.j. S – 
MHMP – 290813/2009/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti. 

C. II. 5 Krajina/charakter m ěstské části 

Záměr je situován v intravilánu hl. m. Prahy, v zastavěném území k. ú. Žižkova. 

Zájmové území posuzovaného záměru má městský charakter, krajina je velmi silně antropogenně 
ovlivněna. Původní přírodní prostředí bylo člověkem v průběhu staletí zcela přeměněno. Nelze tedy 
v pravém slova smyslu hovořit o krajině, ale spíše o charakteru městské části. Původní krajinný ráz byl již 
v minulosti zcela změněn. 

Pozemky určené pro výstavbu záměru se nachází v blízkosti centra hlavního města Prahy,  
v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Konkrétně se jedná o severní část území Nákladového 
nádraží Žižkov, které by mělo být do budoucna celé zastavěno. 

Nákladové nádraží Žižkov je jedním ze dvou významných kontejnerových překladišť v pražské 
aglomeraci. Jeho provozovatelem je ČSKD Intrans.  

V souvislosti s novými podmínkami a nároky na charakter a kvalitu přepravy zboží, s důrazem 
především na rychlost a flexibilitu přepravních vztahů, význam a objemy železniční nákladové dopravy 
pro zásobování města v posledním období prudce klesly. V současné době je areál využíván spíše živelně 
pro automobilovou přepravu, která následně významně zatěžuje svými negativními účinky a dopady 
přiléhající, většinou již obytné území, a zbytečně zatěžují již beztak přetížené páteřní komunikační trasy 
širšího území. (Urbanistická studie s regulačními prvky NN Žižkov, březen 2008) 

Zájmové území je zcela rovinné, pouze s minimálními výškovými rozdíly. Průměrná výšková 
úroveň terénu je 258,7 m n. m. Při severní hranici lokality podél ulice Malešická terén strmě stoupá až  
o 4 m.   

Mezi hodnotnější lokality v okolí patří park Židovské pece s výchozy drabovských křemenců 
(paleozoikum a ordovik) a park Parukářka s výhledem na panorama Pražského hradu. 

Charakter městské části je rovněž dán přítomností dvou plošně rozsáhlých hřbitovů, a to 
Olšanského a Vinohradského. Prostorově větší a blíže k zájmovému území Olšanské hřbitovy, komplex 
12 hřbitovů, mají rozlohu cca 50,17 ha. Jedná se o významnou lokalitu i z hlediska zeleně, je zde 
vysázeno velké množství již vzrostlých stromů, na něž je vázána řada druhů živočichů. 
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V okolí plánovaného projektu převažuje pravidelná zástavba městského typu různorodého 
funkčního využití s převažující funkcí bydlení. V následujících bodech je uveden výčet všech funkcí 
rozdělených dle jejich prostorového uspořádání vůči záměru: 

• V okolí Basilejského náměstí převažuje funkce SVM (smíšené městského typu) s převážně 
obytnými a smíšenými plochami a OC (čistě obytné), doplněných veřejným vybavením (VVS – 
mateřské, základní a střední školy, VVZ – zdravotnictví a sociální péče) 

• Na rohu ulic Olšanská a Jana Želivského se nachází funkční plocha TI (zařízení pro přenos 
informací), na níž stojí objekt Telefóniky O2, který by měl být do budoucna nahrazen 
residenčním komplexem. 

• Jižním směrem od zájmového území je situována funkční plocha DDN (překladiště, 
kontejnerové terminály, nákladové obvody), je součástí širšího území, na kterou je podána žádost 
o změnu územního plánu (změna č. Z2600/00). Předmětem této změny je vymístění železniční 
dopravy, začlenění území do městské struktury, zrušení VPS. 

• Severovýchodním směrem se nachází funkční plocha PP (parky a parkově upravené plochy), 
již zmiňovaný park Židovské pece. 

• Nedílnou součástí je i komunikační síť. Základ dopravního skeletu tvoří komunikace Jana 
Želivského, Olšanská a Malešická. 

C. II. 6 Flóra  

Fytogeografické členění 

Z hlediska fytogeografického členění ČR se území nalézá v Českém termofytiku, ve 
fytogeografickém okrsku  10b – Pražská kotlina. (Hejný et Slavík, 1988) 

Potenciální přirozená vegetace 

Dle přirozené vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapy (Moravec, 
Neuhäusl a kol., 1991) spadá území do společenstva lipových doubrav (Tilio-Betuletum).  

Lipové doubravy s příměsí nenáročných listnáčů osidlují živinami chudší půdy terasových písků  
a odvápněných sprašových hlín na rovinách a mírných svazích v nejnižších polohách (do 300 m n. m.) 
teplých a sušších oblastí a představují okrajový typ mezotrofních a mezofilních listnatých lesů na 
přechodu k acidofilním doubravám.  

Přirozené porosty mají zapojené stromové patro, silně potlačené keřové a dobře vyvinutý bylinný 
pokryv. Mechové patro bývá zastoupeno jen fragmentárně s velmi nízkou pokryvností. Ve stromovém 
patře převládá obvykle dub zimní (Quercus petraea), vzácně dub letní (Q. robur). Lípa srdčitá (Tilia 
cordata) vystupuje často jako subdominanta. V příměsi zůstává z mladších stadií bříza bělokorá (Betula 
pendula), vzácněji se v podrostu udržuje habr obecný (Carpinus betulus), popř. jiné listnáče. V keřovém 
patře jsou nejčastěji zastoupeny druhy stromového patra. 

Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR 

Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 
– Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových  
a zemědělských objektů.  
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Aktuální vegetace zájmového území 

Úvod 

Floristické vyhodnocení zájmového území záměru „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ 
probíhalo v jarních měsících (březen, duben) roku 2009.  

Zároveň bylo využito výsledků botanického průzkumu provedeného v rámci zpracování EIA 
„Komerční zóna – Žižkov – nákladové nádraží“ (RNDr. Faltys).  

Rostlinné druhy na lokalitách byly zapsány, případně odebrány k dodatečnému bližšímu určení. 
Byla tak zachycena celková druhová garnitura. Pozornost byla zaměřena zvláště na chráněné a ohrožené 
druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

Zastoupení rostlinných druhů na jednotlivých lokalitách je uvedeno v přehledu níže. Názvy 
taxonů jsou sjednoceny podle Klíče ke květeně České republiky (Kubát et al., 2002).  

Podrobné dendrologické vyhodnocení lokality, včetně finančního ohodnocení dřevin bylo 
provedeno v rámci samostatné studie (Green design, Ing. Šimčíková, březen 2009). 

Vyhodnocení lokality 

V řešeném území je patrné značné ovlivnění antropogenní činností s vegetací bez větší floristické 
hodnoty.  

Velkou část posuzované lokality zabírá funkční i nefunkční vícekolejná železniční trať 
nákladového nádraží částečně využívána pro transport zboží. Zbylé plochy jsou převážně zpevněné, resp. 
dlážděné.  

Zájmové území je oploceno a je obtížně dostupné širší veřejnosti. Vegetace je rozvinuta 
především v severní části území a v prostoru nepoužívaného kolejiště, kde je patrná postupující sukcese 
křovin a náletových dřevin.  

V dotčené části areálu nákladového nádraží se vyvinula ruderální a nitrofilní bylinná vegetace 
jednoletých i vytrvalých druhů rostlin s vysokým podílem plevelů.   

V následující tabulce je uveden výčet zjištěných druhů bylin v zájmovém území dotčeném 
stavbou.  

Tab. č. 42 Seznam nalezených druhů bylin 

Název druhu 
latinsky česky 

Agrostis tenuis Sibth. psineček tenký 

Achillea millefolium L. řebříček obecný 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara 
et Grande 

česnáček lékařský 

Arctium lappa L. lopuch větší 

Arctium minus (Hill) Bernh. lopuch menší 

Arctium tomentosum Mill.  lopuch plstnatý 

Arenaria serpyllifolia agg. písečnice douškolistá 

Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl 

Aster tradescantii L. hvězdnice kopinatá 
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Název druhu 
latinsky česky 

Atriplex  patula L. lebeda rozkladitá 

Atriplex sagittata Borkh. lebeda lesklá 

Ballota nigra L. měrnice černá 

Bidens frondosa L. dvouzubec listenatý 

Calamagrostis epigeios (L.)Roth.sl. třtina křovištní 

Campanula patula L. zvonek rozokladitý 

Carduus acanthoides L. bodlák obecný 

Carduus crispus L. bodlák kadeřavý 

Cerastium holosteioides Fries. Em. 
Hyl. 

rožec obecný 

Cirsium arvense (L.) Scop. pcháč oset 

Cirsium Bulhare (Savi) Ten. pcháč obecný 

Clematis vitalba L. plamének plotní 

Conyza canadensis (L.) Cronquist  turanka kanadská 

Coronilla varia L. čičorka pestrá 

Crepis biennis L. škarda dvouletá 

Cynodon dactylon (L.) Pers. troskut prstnatý 

Daucus carota L. mrkev obecná 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. rosička krvavá 

Echium vulgare L. hadinec obecný 

Epilobium adnatum Griseb. vrbovka čtyřhranná 

Eragrostis minor Host milička menší 

Erysimum durum J. C. Presl trýzel tvrdý 

Erigeron annuus (L.) Pers. turan roční 

Erysimum durum J. Presl et C. Presl trýzel tvrdý 

Falcaria vulgaris Bernh. srpek obecný 

Fallopia dumetorum (L.)Holub opletka křovištní 

Fumaria officinalis L. zemědým lékařský 

Galeopsis ladanum L. konopice širolistá 

Galium aparine L. svízel přítula 

Germanium robertianum L. kakost smrdutý 

Gnaphalium uliginosum L. protěž bažinná 

Hieracium laevigatum Willd.  jestřábník hladký 

Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná 

Chaerophyllum temulum L. krabilice mámivá 

Chenopodium strictum Roth. merlík stažený 

Juncus compressus Jacq. sítina smáčknutá 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 

Juncus tenis Willd.  sítina tenká 
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Název druhu 
latinsky česky 

Lamium album L. hluchavka bílá 

Leontodon autumnalis L. máchelka podzimní 

Lolium perene L. jílek vytrvalý 

Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý 

Myosotis arvensis (L.) Hill  pomněnka rolní 
Oenothera biennis L. pupalka obecná 

Panicum capillare L. proso vláskovité 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Poa angustifolia L. lipnice úzkolistá 

Poa compressa Jacq. lipnice smáčknutá 

Poa trivialis L. lipnice hajní 

Poa pratensis L. lipnice luční 

Polygonum aviculare L. truskavec ptačí 

Potentilla argentea L. mochna stříbrná 

Potentilla reptans L.  mochna plazivá 

Puccinellia distans (L.) Parl. zblochanec oddálený 

Seneci vulgaris L. starček obecný 

Silene vulgaris (Moench) Garcke silenka obecná 

Sisymbrium loeselli L. hulevník Loeselův 

Solidago canadensis L. zlatobýl kanadský 

Symphytum officinale L. kostival lékařský 
Tanacetum vulgare L. vratič obecný 

Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška 

Trifolium arvense L. jetel rolní 

Trifolium repens L. jetel plazivý 

Typha latifolia L. orobinec širokolistý 

Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá 

Verbascum densiflorum Bertol divizna velkokvětá 

Verbascum thapsus L. divizna malokvětá 

Veronica hederifolia L. rozrazil břečťanolistý 

Veronica persica Poiret rozrazil perský 

Viola arvensis Murray  violka rolní 

Dendrologický průzkum 

Převážná většina dřevin se nachází po obvodu plochy podél ulice Jana Želivského a Malešické. 
V prostoru nákladového nádraží se nacházejí pouze nálety s dominantním zastoupením břízy  
a topolu. V centrální části hodnoceného území, v prostoru kolejiště, jsou vyjma několika větších jedinců 
břízy a topolu zastoupeny náletové dřeviny do cca 5 m výšky.  
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Od Basilejského náměstí podél Malešické se v horní části svahu rozprostírá pás zeleně tvořený 
opět náletem. Místy jsou v něm poměrně perspektivní stromy, které by se po uvolnění ze stávajícího 
porostu mohly vyvinout v kvalitní jedince. Náletový pás je tvořen zejména mahalebkou, trnkou a javorem 
spolu s černým bezem a šípkem. Tento pás představuje izolační zeleň, která pohledově odděluje  vnitřní 
areál od chodníku a komunikace Malešická. V porostu je několik topolů, které mají polámané větve. 
Z hlediska bezpečnosti je nutno sledovat zdravotní stav rizikových dřevin. Ve svahu nad stávajícím 
hlídaným parkovištěm jsou porosty neudržované. Nálet je natolik hustý, že je porost nepropustný. Stromy 
jsou přehoustlé neudržované, zlomené větve zůstávají na místě. Dominantní ve skupině jsou dva topoly, 
které však vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu (proschlé) nejsou perspektivní, proto jsou 
hodnoceny spolu s ostatními dřevinami v rámci porostu.  Z porostů stromů nebo stromů a keřů jsou 
kvalitnější dřeviny hodnoceny samostatně. Jedná se o stromy, které by byly po odstranění porostu 
schopné vyvinout se v kvalitní jedince a mohly by se tak stát základem nových vegetačních úprav.  

V severovýchodní části řešeného území je možné nalézt velký počet dřevin v prostoru areálu 
Národního filmového archivu. Jedná se většinou o ovocné stromy, převážně jabloně a různé druhy 
solitérních okrasných keřů zejména šeříku. Dominantní jsou opět dva velké exempláře topolu. Svah 
vedoucí ke kolejišti  na jižní straně vně areálu archivu je hustě porostlý náletem se dvěma hodnotnými 
stromy. 

Pohledově dominantní jsou v areálu nákladového nádraží vzrostlé topoly. Nejhodnotnější  
a perspektivní z hlediska vývoje jsou dřeviny mimo areál, zejména stromořadí mladých kultivarů jasanů 
Fraxinus excelsior Altena v chodníku v ulici Jana Želivského a lípy na Basilejském náměstí. Topoly 
v Malešické ulici jsou již za zenitem svého vývoje.   

V následující tabulce je uveden soupis hodnocených druhů dřevin. Podrobné hodnocení dřevin je 
součástí Přílohy č. 6 Dendrologický průzkum. 

Tab. č. 43 Seznam nalezených druhů dřevin 

Název druhu 
latinsky česky 

Acer negundo L.  javor jasanolistý 

Acer platanoides L. javor mléč 

Acer pseudoplatanus L. javor klen 

Ailanthus altissima Mill.  pajasan žláznatý 

Betula verrucosa Ehrh. bříza bělokorá 

Crataegus oxyacantha auct. hloh 

Forsythia sp.Zab. zlatice  

Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý 

Hippophae rhamnoides L. rakytník řešetlákovitý 

Malus sp. jabloň  

Picea abies (L.) Karsten smrk ztepilý 

Populus sp.L. topol  

Populus nigra L. Italica topol vlašský 

Prunus sp.L. trnka 

Prunus s.L. třešeň 

Prunus avium (L.) L. třešeň ptačí 
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Název druhu 
latinsky česky 

Prunus domestica L. slivoň švestka 

Prunus mahaleb (L.) Mill.  třešeň mahalebka 

Pyrus communis L. hrušeň obecná 

Rosa canina. L. růže šípková 

Salix caprea L. vrba jíva 

Sambucus nigra L. bez černý 

Thuja occidentalis L. zerav západní 

Tilia cordata Mill.  lípa srdčitá 

Finanční ohodnocení dřevin 

Ohodnocení dřevin bylo zpracováno podle metodiky ČÚOP (Ing. Grulich, 1993) - dnes AOPK 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vychází ze základní ceny dřeviny, která byla stanovena podle 
nákladů (ceny vztažené k roku 1992) potřebných pro vypěstování stromů, porostů stromů a keřového 
porostu do příslušné velikosti a kvality. Úprava základní ceny se provádí podle skutečného stavu porostu 
(skutečný objem koruny u stromu, zdravotní stav, stupeň poškození, překryvnost u keřových porostů, 
životnost druhu a charakter okolního prostředí v němž dřeviny rostou). 

U dřevin v areálu převažuje spíše jejich ekologická hodnota než estetická. Tento stav způsobila 
absence údržby vyjma občasné prořezání dřevin z důvodů zajištění bezpečnosti provozu.  

Soupis hodnocených dřevin a jejich hodnota je uvedeny v tabulkách v Příloze č. 6 Dendrologický 
průzkum. 

Celková hodnota dřevin určených ke kácení    1 048 119 Kč 

Pozn.: Metodika byla zpracována v roce 1992. K zohlednění inflace je třeba ceny navýšit inflačním koeficientem dle 
statistického úřadu. 

Shrnutí 

Na základě botanického průzkumu, probíhající v jarním aspektu, lze konstatovat, že dotčené 
území není z floristického hlediska nikterak významné. Na lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné  
a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného 
seznamu rostlin (Procházka, 2001).  

Převážná většina dřevin je náletového charakteru. Celková finanční hodnota dřevin určených ke 
kácení z důvodu stavby je 1 048 119 Kč. Z důvodu zohlednění inflace je třeba ceny navýšit inflačním 
koeficientem dle statistického úřadu. 

C. II. 7 Fauna 

Zoologické posouzení zájmového území bylo provedeno RNDr. Miroslavem Honců v průběhu 
dubna 2009. Byl tak postižen jarní aspekt fauny. 

Podle Prunera & Míky (1996) patří území do faunistického kvadrátu 5952. 
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Biogeografické členění 

Z hlediska biogeografického členění ČR leží území na rozhraní Řipského a Českobrodského 
bioregionu. (Culek, 1996) 

Fauna bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, 
ropucha krátkonohá, kobylka Leptophyes punctatissima). Převládá otevřená kulturní step (havran polní), 
do níž jsou vmezeřeny nepatrné zbytky xerotermních společenstev (z měkkýšů např. trojzubka stepní). Do 
lesnatých stanovišť v mělkých údolích pronikají např. slimáčník táhlý, břehovými porosty podél vod 
moudivláček lužní. Vodní toky bioregionu mají charakter potoků a menších říček, náleží do pstruhového, 
na dolních tocích lipanového pásma. Zastoupeny jsou i stojaté vody rybníků a malých nádrží s typickou 
faunou. (Culek, 1996) 

Předchozí průzkumy 

Průzkum lokality byl omezen na jarní aspekt a navázal na předchozí zoologický průzkum 
provedený v zájmovém území v červnu 2002 pro potřeby Dokumentace EIA „Komerční zóna – Žižkov 
nákladové nádraží I. etapa“  (Kyzlík, Maxová, červen 2002).  

Výše uvedený průzkum vykazuje 57 druhů živočichů, z toho 40 druhů bezobratlých a 17 druhů 
obratlovců. Nekomentuje předchozí průzkumy, kdy byla na lokalitě zaznamenána černá forma veverky 
obecné (Sciurus vulgaris) §3,  která patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožených. Z vlastního 
průzkumu byl uveden výskyt svižníka německého (Cicindela germanica) §3, rovněž ohrožený druh. Jeho 
výskyt je však na lokalitě vyloučen. Podle Veselého (2002) uvádí výskyt tohoto v Praze vyhynulého 
druhu poprvé a současně naposledy Lokay (1870), a to na třech lokalitách (Hvězda, Cholupice, Šárka). 
Druh byl nejspíše zaměněn se svižníkem polním (Cicindela campestris) §3, který se v zájmovém území 
vyskytuje v nevelké populaci a byl prokázán v roce 2009 M. Honců.  

Metodika 

Zoologický průzkum byl zaměřen přednostně na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména na 
střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl 
prováděn individuální metodou sběru exhaustorem pod kameny a dřevem, resp. pozorováním. Pro 
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu byla použita metoda zemních pastí.  
Dne 6. 4. 2008 bylo na lokalitě zakopáno 5 ks zemních pastí plněných konzervační tekutinou – vinným 
octem. Pasti byly vybrány v termínu následující návštěvy, tj. 13. 4. 2009. Na místě byl proveden ještě 
jeden průzkum 18. 4. 2009. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním (vizuálně) a dalekohledem, tak 
i podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců – obojživelníci, plazi a savci byli zastiženi jen 
ojediněle. Charakter lokality je hodnocen pomocí bioindikačního rozdělení střevlíkovitých brouků podle 
Hůrky et al. (1996). Jednotlivé druhy jsou podle své schopnosti osídlování území zařazeny do tří 
bioindikačních skupin:  

Tab. č. 44 Bioindikační rozdělení střevlíkovitých brouků 

Ekologická skupina Charakteristika 

E – eurytopní druhy 

Druhy, které nemají žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu 
prostředí, druhy původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se 
stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně 
ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu. 

A – adaptibilní druhy  
Druhy osídlující více nebo méně přirozená nebo přirozenému stavu blízká 
stanoviště. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných 
biotopech, zvláště v blízkosti přirozených ploch. Tato nejpočetnější 
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skupina zahrnuje především druhy lesních porostů, ale i umělých, 
pobřežní druhy stojatých i tekoucích vod, druhy luk, pastvin a jiných 
travních porostů. 

R – reliktní druhy  
Druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti často charakter 
reliktů. Jedná se vesměs o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš 
poškozených ekosystémů. 

Podobné rozdělení na tři ekologické skupiny platí i pro drabčíkovité (Staphylinidae), viz Boháč (1988), 

resp. Boháč & Matějíček (2003). 

Aktuální fauna 

V následujícím přehledu jsou uvedeny nalezené druhy živočichů. 

Máloštetinatci (Oligochaeta) 

Žížalicovití (Lumbriculidae) 

Žížala obecná (Lumbricus terrestris), 18. 4. 2009, více ex. 

Členovci (Artropoda)  

Pavouci (Arachneidae) 

Dysdera crocata, 6. 4. 2008,1 ex. 13. 4. 2009, 3 ex. 

Korýši (Crustacea) 

Stejnonožci (Isopoda) 

Stínka obecná (Porcelio scaber), 18. 4. 2009, více ex. 

Měkkýši (Mollusca) 

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia), 6. 4. 2008, 2 ex. 13. 4. 2009, 1 ex.; 18. 4. 2009, 3 ex. 

Páskovka hajní (Cepaea nemoralis), 13. 4. 2009, více ex.; 18. 4. 2009, více ex. 

Páskovka zahradní (Cepaea hortensis), 6. 4. 2008, více ex.; 13. 4. 2009, více ex.; 18. 4. 2009, 
více ex. 

Slimák největší (Limax maximus), 13. 4. 2009, více ex.; 18. 4. 2009, více ex. 

Srstnatka chlupatá (Trichia hispida), 13. 4. 2009, 1 ex. 

Suchomilka obecná (Helicella obvia), 6. 4. 2009, 3 ex. 

Vlahovka narudlá (Monachoide incarnata), 18. 4. 2009, 1 ex. 

Vřetenatka obecná (Laciniaria biplicata), 6. 4. 2008, 1 ex.; 13. 4. 2009, 2 ex.; 18. 4. 2009, 1 ex. 

Vzdušnicovci (Tracheata) 

Stonožky (Chilopoda) 

Stonožka škvorová (Lithobius forficatus), 6. 4. 2008, více ex.; 13. 4. 2009, 2 ex.; 18. 4. 2009, více 
ex. 

Zemnivka (Geophilus sp.), 13. 4. 2009, 1 ex. 

Mnohonožky (Diplopoda) 

Mnohonožka zemní (Julus terrestris), 18. 4. 2009, více ex. 
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Svinule šestipásá (Glomeris hexastricha), 6. 4., 13. 4. i 18. 4. 2009, více ex. 

Plochule křehká (Polydesmus complanatus), 13. 4. 2009, 2 ex.; 18. 4. 2009, 3 ex. 

Hmyz (Insecta) 

Rovnokřídlí (Orthoptera) 

Tetrix bipunctata, 18. 4. 2009, 1 ex. 

Ploštice (Heteroptera) 

Ruměnice bezkřídlá (Pyrrhocoris apterus), 13.4.2009, 1 ex.ů 18.4.2009, 1 ex. 

Brouci (Coleoptera) 

Carabidae 

E Amara aenea, 6. 4. 2008, 2 ex.; 13. 4. 2009, 2 ex. ; 18. 4. 2009, 2 ex. 

E Amara apricaria, 6. 4. 2008, 1 ex. 

E Anisodactylus signatus, 13. 4. 2009, 1 ex. 

A Badister bullatus, 13. 4. 2009, 1 ex. 

E Bembidion lampros, 13. 4. 2009, 3 ex. 

A§3 Cicindela campestris campestris, 6. 4. 2009, 1 ex.; 13. 4. 2009, 3 ex. 

E Harpalus affinis, 6. 4. 2008, 1 ex.; 13. 4. 2009, 2 ex.;18. 4. 2009, 1 ex. 

A Harpalus honestus, 6. 4. 2008, 5 ex.; 13. 4. 2008, 2 ex.; 18. 4. 2009, 2 ex. 

E Harpalus rubripes, 13. 4. 2009, 1 ex.; 18. 4. 2009, 2 ex. 

E Harpalus tardus, 6. 4. 2008, 1 ex. 

E Leistus ferrugineus, 18. 4. 2009, 2 ex. 

E Notiophilus palustris, 6. 4. 2008, 1 ex. ; 18. 4. 2009, 1 ex. 

E Ophonus melleti, 6. 4. 2008, 1 ex. 

A Paratachys bistriatus, 13. 4. 2009, 2 ex. 

E Poecilus versicolor, 13. 4. 2009, 1 ex. 

Staphylinidae 

E Ocypus nitens (=O. nero semialatus), 18. 4.2 009, 1 ex 

E Sepedophilus  marshami, 18. 4. 2009, 2 ex. 

E Tachyporus chrysomelinus, 6. 4. 2009, 1 ex. 

Lamellicornia 

Scarabaeidae 

Rhizotrogus aestivus, 18. 4. 2009, 3 larvy 

Byrrhidae 

Byrrhus pilula, 13. 4. 2009, 1 ex. 

Elateridae 

Agrypnus murinus, 13. 4. 2009, 1 ex.; 18. 4. 2009, 3 ex. (larvy) 
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Dermestidae 

Dermestes lardarius, 13. 4. 2009, 1 ex. 

Nitidulidae  

Librodor hortensis, 13. 4. 2009, 1 ex. 

Cryptophagidae 

Cryptophagus sp., 13. 4. 2009, 7 ex.; 

Coccinellidae 

Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata septempunctata), 6. 4. 2008, 1 ex.; 13. 4. 2009, 
více ex. ve smycích 

Chrysomelidae 

Cassida margaritacea, 13. 4. 2009, 1 ex.; 

Curculionidae 

Apion sp., 13. 4. 2009, 1 ex.z.p. 

Anthonomus sp., 6. 4. 2008, 1 ex. 

Otiorrhynchus sp., 6. 4. 2009, 1 ex. 

Motýli (Lepidoptera) 

Babočka paví oko (Nymphalis io), 6. 4. 2009, 1 ex. 

Bělásek řepový (Pieris rapae), 13. 4. 2009, 1 ex.; 

Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines), 13. 4. 2009, 4 ex. 

Hymenoptera 

Amnophila sabulosa, 6. 4. 2009, 1 ex.; 13. 4. 2009, 2 ex. 

§3 Čmelák zemní (Bombus terrestris), 6. 4. 2008, 2 ex.; 18. 4. 2009, 2 ex. 

§3 Čmelák skalní (Bombus lapidarius), 18. 4. 2009, 1 ex. 

§3 Formica sp., nejspíše F.fusca nebo F. rufibarbis, 6. 4. 2009, jednotlivé ex. 

Lasius brunneus, 18. 4. 2009, 1 hnízdo 

Lasius flavus, 18. 4. 2009, 1 hnízdo 

Vosík (Polistes sp.), 13. 4. 2009, 2 ex.  

Vosa útočná (Paravespula germanica), 18. 4. 2009, 1 ex. 

Diptera  

Dlouhososka velká (Bombylius major), 18. 4. 2009, 2 ex. 

Obratlovci (Vertebrata) 

Obojživelníci (Amphibia) 

§2 Ropucha zelená (Pseudelapidea viridis), starší pojmenování (Bufo viridis), 13. 4. 2009, 2 ex. 
pod skládkou pražců v opuštěném kolejišti mimo areál zástavby, 18. 4. 2009, 1 ex. pod balvanem 
poblíž stanoviště kontejnerů v areálu zástavby 

 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 96 

Plazi (Reptilia) 

§2 Slepýš křehký (Anguis fragilis), 18. 4. 2009, 2 ex. Pod dřevěnou deskou  na skládce odpadu 
v areálu výstavby a 1 ex. Pod dřevěnou deskou v ovocné zahradě mimo areál zástavby. 

Výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 na sušších plochách méně zarostlých vegetací se dá 
předpokládat, ale nebyl prokázán.  

Ptáci (Aves) 

Budníček menší (Phylloscopus collybita), 6. 4. 2009, 3 ex.; 13. 4. 2009, 2 ex.; 18. 4. 2009, 2 ex. 

Budníček větší (Phylloscopus trochilus), 18. 4. 2009, 1 ex. 

Holub domácí (Columba livia domestica), 6. 4. 2009, více ex.; 13. 4. 2009, více ex.; 18. 4. 2009, 
více ex. 

§2 Krahujec obecný  (Accipiter nisus), 13. 4. 2009, 1 ex. 

Kos černý (Turdus merula), 6. 4. 2009, 2 ex.; 13. 4. 2009, 1 ex.; 18. 4. 2009, 2 ex. 

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), 13. 4. 2009, 1 ex.; 18. 4. 2009, 1 ex. 

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca), 13. 4. 2009, 1 ex.; 18. 4. 2009, 2 ex. 

Poštolka obecná (Falco tinunculus), 13. 4. 2009, 1 ex.; 18. 4. 2009, 1 ex. 

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros), 6. 4. 2009, 3 páry; 13. 4. 2009, 2 ex.; 18. 4. 2009, 3 páry 

Straka obecná (Pica pica), 6. 4. 2009, 3 ex.; 13. 4. 2009, 5 ex.; 18. 4. 2009, 2 páry. 

Sýkora koňadra (Parus major), 6. 4. 2009, více ex.; 13. 4. 2009, 1 ex..; 18. 4. 2009, 2 ex. 

Sýkora modřinka (Parus caeruleus), 6. 4. 2009, 1 ex. 

Zvonek zelený (Carduelis chloris),  6. 4. 2009, 1 ex.; 18. 4. 2009, 2 ex. 

Z dalších druhů je možné předpokládat výskyt drozda zpěvného (Turdus philomelos), holuba 
hřivnáče (Columba palumbus), hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto), jiřičky obecné (Delichon 
urbica), konipasa bílého (Motacilla alba), pěnkavy obecné (Fringilla coelebs), rorýsa obecného (Apus 
apus) §3, špačka obecného (Sturnus vulgaris), vlaštovky obecné (Hirundo rustica) §3 a vrabce domácího 
(Passer domesticus). Některé tažné druhy nebylo možné zastihnout, protože se dosud nevrátily na 
hnízdiště (rorýs, vlaštovka, jiřička). 

Savci (Mammalia) 

Zajíc polní (Lepus araneus), 18. 4. 2009, 1 ex. 

Hraboš polní (Microtus arvalis), 18. 4. 2009, 1 ex. 

Pozn.: §2 - silně ohrožený druh 

§3 - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR  č. 395/1992 Sb., v platném znění 

Charakteristika zvláště chráněných druhů 

§3  Čmelák skalní (Bombus lapidarius)  

Tento druh žije v ČR na celém území státu. Druh se usazuje na zbytcích suché vegetace,  
v zimních hnízdech hlodavců, ve výstelce loňských hnízd ptáků, v přirozených i umělých dutinách, ve 
štěrbinách skal i budov. Místo pro hnízdo musí být přiměřeně suché, teplé a chráněné před prouděním 
vzduchu. Pravděpodobně v území hnízdí, hnízdo se však nepodařilo najít. 
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§3 Čmelák zemní (Bombus terrestris)  

Jako stepní prvek žije spíše v nížinách a mimo lesy. Pro zakládání hnízd si matky vybírají 
pozemní prostory, opuštěné nory hlodavců, krtků apod. Kolonie bývají dosti početné, matky se objevují 
časně na jaře. Pravděpodobně v území hnízdí, hnízdo se však nepodařilo najít. 

§3 Mravenec (Formica sp.)  

Je to jeden z našich druhů mravenců r. Formica, který si nestaví hnízdo. V úvahu přicházejí druhy 
F. fusca nebo F. rufibarbis. Hnízdo může být založeno v zemi, hnízda hliněná, hojně na mezích či 
suchých loukách, nebo v hromadě kamení. Populace je velmi slabá, nalezeno jen několik málo jedinců. 
Bez srovnávacího materiálu se druh nepodařilo blíže určit.  

§3 Svižník polní (Cicindela campestris campestris) 

Svrchu zářivě zelený druh, někdy do modra, 2 bílé skvrny na krovkách o velikosti 10,5 – 14,5 
mm. Palearktický druh vytvářející několik poddruhů (subspecií), rozšířený hojně po celém území od nížin 
do hor, především na otevřených stanovištích s písčitým podkladem. V ČR a SR se vyskytuje 
nominotypický poddruh C. campestris campestris, Hůrka (1996). Larva přezimuje v uzavřené chodbičce 
někdy dvakrát až třikrát a zakukluje se v zemi v šikmo položené dírce. Kukelní období trvá 2-3 týdny, 
mladí brouci se líhnou na podzim a přezimují. Na jaře imaga vylezou zpravidla v dubnu a žijí do června. 
Druh holých míst se sporou vegetací, dříve zcela běžný druh byl v agrocenosách zcela zdecimován 
chemizací a přežil na neplodné půdě v okrajích lesů, pastvin, pískoven a lomů. V současné době se opět 
šíří a stává se běžnějším.  

§2 Ropucha zelená (Pseudolapidea viridis)  

Praha a její nejbližší okolí leží uprostřed areálu rozšíření ropuchy zelené v ČR. Jedná se o typicky 
stepní až lesostepní druh středozemního původu a podle toho se také chová. Najdeme ji na polích, 
v zahradách, ale také na rumištích, staveništích, ale i periferiích větších měst. K rozmnožování vyhledává 
zejména menší osluněné nádrže jako jsou tůňky, písníky ale i kaluže na stavbách nových sídlišť, či půdní 
deprese v polích. Optimální hloubka vody je 15-30 cm. Pulci se v teplé vodě rychle vyvíjejí. Jsou velmi 
odolní vůči organickému znečištění vody, vyskytují se také  i ve znečištěných návesních rybnících či 
požárních nádržích. Rovněž vůči solím v prostředí je ropucha zelená méně citlivá než ostatní naši 
obojživelníci. V některých částech evropského areálu byla zastižena i v brakické vodě, nebo solných 
jezerech, byla pozorována i v mořském zálivu. Dožívá se stáří 15-18 let, možná i více. Ze všech našich 
obojživelníků je nejodolnější vůči suchu, proto může obývat i suché biotopy. Často se vyskytuje na 
stejných místech jako ještěrka obecná či ještěrka zelená. Pro populace ropuchy zelené jsou vážných 
nebezpečím biocidy používané v zemědělství či v průmyslu. Negativně působí zavážení tůní, rekultivace 
písníků a vysoušení mělkých kaluží – to brání rozmnožování. Lokálně může být ohrožována 
vandalismem a sadismem. Pro stálou existenci populací nestačí pouze územní ochrana, je zapotřebí 
občasná úprava vodních ploch, která by odstranila zárůst a zazemnění míst vhodných k rozmnožování, 
Moravec (1994).  

Na lokalitě a jeho okolí zjištěn ve 3 ex. na 2 mikrolokalitách. Z toho jedna lokalita je mimo 
zájmové území, kde by tento druh neměl být ohrožen. 
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§2 Slepýš křehký (Anguis fragilis)  

Na našem území se vyskytuje nominátní poddruh Anguis fragilis fragilis (slepýš křehký severní), 
a to téměř souvisle po celém území od nížin až po hranici lesa. Žije na okrajích lesů, křovinatých porostů, 
na lokalitách lesostepního charakteru a v kulturní krajině v zahradách a sadech, na mezích pokud jsou 
zarostlé dřevinami apod. Skrývá se v trouchnivých pařezech, hromadách kamení a v hrabance. 
Nevyskytuje se jen v souvislých plochách polí (druhotně) a na rašeliništích. Plaz se soumrační aktivitou, 
živí se převážně plži, žížalami a larvami hmyzu. Nejúčinnější jeho ochranou je ochrana celých 
ekosystémů. Na lokalitě a jeho okolí zjištěn ve 3 ex. na 2 mikrolokalitách pod dřevěnými deskami. Z toho 
jedna lokalita je mimo zájmové území, kde by tento druh neměl být ohrožen. 

§2 Krahujec obecný (Accipiter nisus) 

V České republice obývá rozsáhlejší lesní porosty, jejich okraje, dále kulturní krajinu 
s ostrůvkovitě roztroušenými středně velkými a menšími lesíky mezi poli a loukami. Dává přednost 
mladším smrkovým porostům. Hnízdo je nejčastěji umístěno na smrku, méně často na dalších 
jehličnanech (modřín, borovice). V mimo hnízdním období, zvláště v zimě, kdy krahujci zaletují do větší 
blízkosti lidských sídel, stoupá podíl synantropních druhů ptáků a ptáků (zvláště pěvců) zdržujících se 
v místech, kde jsou přikrmováni. V Praze je krahujec v současnosti hned druhým nejčastěji hnízdícím 
dravcem. Rozšířením a početností jej předstihuje pouze poštolka obecná. Krahujec je potravně závislý na 
blízkém okolí hnízda na rozdíl od poštolek, které létají mimo souvislou zástavbu. V Praze patří k druhům 
s výraznou pozitivní vazbou na městské prostředí. Jeho populace zde dosahuje mimořádně vysokých 
hnízdních hustot (více než 1 pár/km2). Pozměnil zde rovněž svou hnízdní ekologii, výrazně rozšířil 
spektrum osídlovaných hnízdních biotopů a mnohem proměnlivější je také umístění hnízd. Některá 
hnízda jsou umístěna i na listnatých stromech. Rozhodujícím momentem se jeví pokles nároků na skryté 
umístění hnízda spojené s rostoucí tolerancí vůči přítomnosti člověka. Na lokalitě byl zastižen pouze 
jednou 13. 4. 2009 na lovu v pásmu zeleně při S okraji lokality. 

Shrnutí 

V zájmovém území bylo zjištěno 76 druhů živočichů, z toho 59 druhů bezobratlých a 17 druhů 
obratlovců. Určitá prostorová uzavřenost nákladového nádraží vůči okolnímu prostředí zajistila relativně 
klidné prostředí pro některé živočichy.  

Převládají běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 11 druhů z čeledi 
střevlíkovitých (Carabidae) a 3 druhy z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní -  4 druhy 
z čeledi střevlíkovitých.  

Celkem 7 druhů je zvláště chráněných, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. 
Mezi druhy zvláště chráněné, ohrožené, patří dva druhy čmeláků,  čmelák zemní (Bombus terrestris) §3  
a čmelák skalní (Bombus lapidarius) §3. Hnízdění obou druhů zde nelze vyloučit, neboť byly pozorovány 
jednotlivé ex. při hledání vhodných míst k hnízdění. Mravence rodu Formica §3 se nepodařilo určit do 
druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Je to nejspíše jeden ze zástupců r. Formica, kteří si nestaví 
hnízdo (kupu). Výskyt zvláště chráněného, ohroženého svižníka polního (Cicindela campestris) §3 byl 
doložen na třech mikrolokalitách. Pro Prahu je pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené 
ropuchy zelené (Pseudolapidea viridis) §2, nalezené na jedné mikrolokalitě rámci posuzovaného území 
záměru. Pod dřevěnými deskami byl zjištěn silně ohrožený slepýš křehký (Anquis fragilis) §2. Náhodný 
je zřejmě výskyt krahujce obecného (Accipiter nisus) §2. Překvapivý je výskyt zajíce polního (Lepus 
araneus), v daném případě se však nejedná o zvláště chráněný druh.  
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Realizace záměru je z hlediska ovlivnění živočichů akceptovatelná pouze za předpokladu 
dodržení navržených ochranných opatření uvedených v kap. D. IV Opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. 

C. II. 8 Voda 

Povrchová voda 

Hydrologické zařazení 

V zájmovém území záměru nelze vyloučit přítomnost skrytého vodního toku. Lokalita je 
odvodňována do Vltavy. 

Hydrologicky náleží hodnocený záměr v rámci širších vztahů do oblasti povodí Dolní Vltavy, 
konkrétně dílčího povodí Vltava od Berounky po Rokytku (č. hydrologického pořadí 1-12-01-025/0).  

Obr. č. 9 Základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 (není v měřítku) 

 

Zdroj: VÚV T. G. M 

Záplavové území 

Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 

Podzemní voda 

Hladina a vydatnost podzemní vody 

V zájmovém území byla zjištěna přítomnost podzemní vody. 

Zvodnění je vázáno především na puklinovou propustnost v zóně přípovrchvého navětrávání.  Ve 
většině provedených vrtů byla podzemní voda naražena přibližně v hloubce 4 m. 

V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o podzemní vodě. 

Tab. č. 45 Základní údaje o podzemní vodě – vrty V1 až V6 

Ustálená HPV 
Označení 

vrtu 

Odměrný 
bod – terén 
(m n. m.) 

Naražená HPV 
pod terénem  

(m) 

Ustálená HPV pod 
terénem po odvrtu  

(m) (m) (m n. m.) 

V1 258,5 6,8 5,7 5,09 253,41 
V2 258,74 4,1 3,0* 3,00* 255,74* 
V3 262,45 8,0 9,8 6,40 256,05 
V4 258,70 3,65 5,0 3,20 255,50 
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Ustálená HPV 
Označení 

vrtu 

Odměrný 
bod – terén 
(m n. m.) 

Naražená HPV 
pod terénem  

(m) 

Ustálená HPV pod 
terénem po odvrtu  

(m) (m) (m n. m.) 

V1 258,5 6,8 5,7 5,09 253,41 
V5 258,75 4,0 4,85 4,48 254,27 
V6 258,55 3,8 (bez vody) 7,54 251,01 

*  Malý časový odstup od vrtu (pravděpodobně nedošlo k ustálení) 

Pro potřebu sestrojení hydroizohyps byly naměřené údaje z jednorázového proměření přepočteny 
na nadmořské výšky. 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny hydroizohypsy, na kterých je patrný lokální směr 
proudění podzemní vody, tzn. k jihu s následným stáčením k západu (směr odtoku podzemních vod). 

Obr. č. 10 Mapa hydroizohyps – 15. 10. 2001 (RNDr. Šnévajs, 2001) 

 

Chemismus podzemní vody 

V rámci Předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (RNDr. Sýkora, 2001) bylo provedeno 
6 průzkumných vrtů (viz obr. č. 8). Na základě odebraných vzorků vody byla provedena chemická 
analýza vody ve zkrácené formě. Jejich výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. č. 46 Chemické analýzy podzemní vody 

Ukazatel jednotky V2 V5 
tvrdost vody mmol/l 4,10 2,25 
pH  7,00 6,90 
agresivní CO2 mg/l 28,60 28,60 
MG mg/l 47,42 23,10 
NH4 mg/l 0,02 <0,01 
SO4 mg/l 214,80 89,71 
stupeň agresivity  ma ma 

Z hlediska chemismu je podzemní voda neutrální až slabě kyselá, se zvýšeným obsahem 
agresivního oxidu uhličitého.  
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Z laboratorních rozborů vyplývá, že v zájmovém území je podzemní voda podle obsahu SO4-  
a CO2 ve smyslu ČSN 73 1215 středně až silně agresivní na betonové konstrukce. Agresivitu způsobuje 
nízké pH, vysoký obsah síranů a agresivního CO2. 

CHOPAV 

Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.  

PHO 

Záměrem nebude dotčeno PHO.  

C. II. 9 Půda 

Dotčené pozemky nepatří ani do kategorie zemědělského půdního fondu, ani k pozemkům 
určeným k plnění funkcí lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky zařazeny jako druh 
ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. 

Širší okolí záměru v současnosti tvoří především zpevněné plochy, komunikace a zástavba. 
V důsledku hojně probíhající stavební činnosti v minulosti byl původní půdní pokryv téměř zcela 
zlikvidován a v území se dnes hojně nachází antropogenní navážky. 

V zájmovém území se rozlišují tři základní typy základových půd: 

� Jíly a písčité jíly tříd F6 a F4 v konzistenci pevné 

� Jílovité písky či hlinité písky tříd S5 (S4) 

� Zvětralé až rozložené břidlice R5 a R6 

V rámci průzkumných prací byl v říjnu 2001 proveden Předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum (RNDr. Sýkora), v rámci kterého bylo odebráno šest průzkumných vrtů a odebrány vzorky 
zeminy.  

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky laboratorních zkoušek mechaniky zemin  
a geotechnické vlastnosti základových půd dle hloubky. 

Situace průzkumných vrtů je znázorněna na obr. č. 8. 

Tab. č. 47 Výsledky laboratorních zkoušek mechaniky zemin 

sonda  V1 V2 V3 V4 V5 V6 

hloubka (m) 4,3 – 4,5 5,5 – 5,8 2,3 – 2,5 10,5 – 10,8 8,5 – 8,7 7,1 – 7,3 
vlhkost (%) 9,4 9,5 9,9 10,1 8,9 9,4 
mez tekutosti (%) 29  29 34 32 28 
mez plasticity (%) 18  18 19 18 19 
index plasticity 11  11 15 14 9 
index konzistence 1,78  1,73 1,59 1,65 2,07 
konzistence pevná  pevná pevná pevná pevná 
index koloidní aktivity 2,20  1,00 1,07 1,08 1,80 
pevnost horniny (Mpa)  0,16     
třída (ČSN 73 1001) G3 G-F R6-R5 G5 GC F4 CS F4 CS G5 GC 

Tab. č. 48 Geotechnické vlastnosti základových půd 

hloubka popis Eoed Φ´/Φu Rdt µ γ 

cca do 4,2 m jíly a písčité jíly F6 CL F4 CS 8 – 10 20 4 - 8 200 – 250 0,40 20  



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 102 

cca do 4,0 m jílovité písky S5 SC 12 27  cca 200 0,30 19 
více než 3,0 m zvětralé břidlice R6 a R5 15 - 40   150 - 300 0,30 21 

Vysvětlivky: 

Eoed oedometrický modul deformace (MPa) 
Φ´ efektivní úhel vnitřního tření (°) 

Φu totální úhel vnitřního tření (°) 
Rdt tabulková výpočtová únosnost (kPa) 

µ  Poissonovo číslo 

γ objemová hmotnost (kN.m-3) 

Kontaminace zemin je blíže popsána v kap. C.II.18 Staré ekologické zátěže a extrémní poměry 
v území. 

C. II. 10 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry  

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků: 

Provincie    Česká Vysočina 

Soustava (subprovincie)  Poberounská subprovincie 

Oblast     Brdská oblast  

Celek    Pražská plošina  

Podcelek   Říčanská plošina 

Okrsek    Úvalská plošina 

Z hlediska geomorfologického členění náleží zájmové území k celku Pražská plošina. (Balatka et. 
al., 1972)  

Střední částí Říčanské plošiny je Pražská kotlina. Jedná se o erozní kotlinu v povodí Vltavy, 
s rovinným reliéfem, kde se na staropaleozoických břidlicích, drobách, pískovcích, křemencích  
a vápencích Barrandienu nacházejí pleistocenní říční štěrky a písky a údolní nivy Vltavy a jejích přítoků. 

Členitý reliéf v širším okolí zájmového území je výsledkem eroze a denudace předkřídové 
paroviny – erozní činnost toků – např. Vltava a Rokyta. Vlastní lokalita se nachází obecně ve svrchní 
části modelace terénu.  

Geologické poměry 

Geologické poměry zájmového území jsou hodnoceny na základě provedených inženýrsko-
geologických průzkumů (viz Literatura). 

Podle regionálně geologického členění českého masivu náleží zájmové území ke středočeské 
oblasti. Skalní podloží vlastní lokality je budováno horninami barrandienského spodního paleozoika, 
které náleží k SZ větvi barrandienského synklinoria s generelním úklonem vrstev k JJV. Skalní podloží 
širšího zájmového území je budováno paleozoickými horninami letenského a libeňského souvrství 
ordovického stáří.  
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Skalní podloží - ordovik 

V  zájmovém území je převážná většina skalního podloží tvořena horninami facie jílovitých 
břidlic libeňských vrstev. Jedná se o jílovité břidlice se slabou siltovou či písčitou příměsí, v nezvětralém 
stavu černé barvy a zpravidla s šupinkami muskovitu. Horniny křemencové facie libeňských vrstev se 
nacházejí na severozápadě mimo zájmovou lokalitu. Vrtnými pracemi nebyly zastiženy. 

Na jižním a jihovýchodním okraji části zájmového území je skalní podloží tvořeno horninami 
letenských vrstev. Uvedené souvrství se vyznačuje rychlým střídáním hrubších a jemnějších uloženin. 
Dle archivních údajů a výsledků vrtných prací ve výše uvedeném prostoru zájmového území převládají 
droby s vložkami břidlic. Jedná se o zpravidla v čerstvém stavu šedé až tmavošedé droby se středním 
obsahem jílu. Mimo vložek prachovitojílovitých břidlic se v letenském souvrství poměrně často vyskytují 
i pískovce s jílovitým či jilovitokarbonátovým tmelem.  

Horniny skalního podloží jsou v připovrchové zóně silně až zcela zvětralé. Mocnost této silně až 
zcela zvětralé zóny, kde jsou horniny i velmi silně rozpukané a až střípkovitě rozpadavé, je dána 
charakterem horniny. V drobách letenských vrstev zpravidla mocnost zvětrané zóny nepřesahuje cca 2 m 
ve facii jílovitých břidlic však často dosahuje dvou a více metrů. 

Podle archivních údajů mají v prostru zájmového území ordovické horniny generelní směr ZJZ-
VSV a jsou ukloněny převážně k JJV pod úhlem 70-80°. Povrch skalního podloží je ve větší části 
prostoru zájmové lokality jen mírně zvlněný.   

Pokryvné útvary - kvartér 

Kvartérní sedimenty jsou v prostoru zájmového území zastoupeny deluviálními sedimenty, které 
jsou zpravidla překryty vrstvou recentních navážek. Vzhledem k antropogenním úpravám zájmové 
lokality jsou recentní navážky často jedinou krycí vrstvou skalních hornin.  

Deluviální (splachové a soliflukční) sedimenty. Jedná se převážně o jílovité a písčitojílovité hlíny, 
tuhé až pevné konzistence, s příměsí netříděných horninových úlomků. Jde o sedimenty jílovitého 
charakteru. Při severozápadním okraji zájmového území je příměs horninových úlomků větší a tyto 
sedimenty mají charakter písčitých hlín, písčitých jílů a jílovitých písků. Jedná se o sedimenty písčitého 
charakteru. 

Mocnost kvartérních sedimentů v prostoru zájmového území je 0-3 m. Častá absence těchto 
sedimentů je způsobena antropogenními úpravami povrchu zájmové lokality. 

Pokryvné útvary - recent 

Recentní navážky překrývají téměř celé zájmové území. Mocnost recentních navážek je 
v prostoru zájmového území značně proměnlivá a jejich maximální mocnost zjištěná průzkumnými 
pracemi byla cca 2 m. Obvykle se jejich mocnost pohybuje kolem jednoho metru. Recentní navážky byly 
v zájmové lokalitě ukládány v rámci antropogenních úprav terénu. Jedná se o navážky kamenitohlinité až 
hlinitojílovitopísčité slabě až středně ulehlé. Navážky kromě úlomků hornin často obsahují příměs 
stavebního odpadu. V zájmovém území se vyskytují i staré základové konstrukce.  

Plochy mimo vlastní kolejiště jsou zpevněny kamennou dlažbou ze žulových kvádrů o hraně cca 
30 cm. 
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Předběžný inženýrsko-geologický průzkum (RNDr. Sýkora, říjen 2001) zahrnoval  
6 průzkumných vrtů do hloubky 11 m, ze kterých byly odebrány vzorky zemin a podzemní vody, a to za 
účelem screeningu kontaminace zemin a podzemních vod. (Vyhodnocení kontaminace zemin a vod je 
podrobně provedeno v kapitole B.II.18 Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území.) 

Na následujících obrázcích je znázorněna Situace geologických profilů, Geologický profil A-A´  
a Geologický profil B-B´. 
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Obr. č. 11 Situace geologických profilů 
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Obr. č. 12 Geologický profil A-A´ 
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Obr. č. 13 Geologický profil B-B´ 
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Hydrogeologické poměry 

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

Zvodnění je na sledované lokalitě vázáno na břidlice letenského a libeňského souvrství s různým 
stupněm zvětrání. Propustnost kolektoru je průlino-puklinová.  

Horniny obou těchto formací nevytváří svým litologickým charakterem podmínky k akumulaci 
podzemní vody. Hlavním kolektorem je přípovrchová zóna rozvolnění horniny a rozpojení puklin. 
Obecně se jedná o hydrogeologicky nevýznamný rajón, s vodou většinou kvalitativně nevyhovující jako 
pitná a s nízkými vydatnostmi zvodně. Horniny skalního podloží reprezentované horninami libeňských  
a letenských vrstev jsou v neporušeném stavu pro vodu prakticky nepropustné. Zvodnění v nich bývá 
vázáno na svrchní zónu zvětrání a rozvolnění, případně na hlubší puklinové systémy nebo porušené zóny. 
Puklinová propustnost hornin je velmi nízká, koeficient filtrace kf  je řádově 10-8-10-7 m . s-1 .  

Všeobecně je starší paleozoikum na podzemní vodu velmi chudé, dosahované vydatnosti jsou 
velmi nízké (setiny až tisíciny l/s). Hlubší podzemní voda cirkuluje jen v řídké síti otevřených puklin  
a nevytváří souvislou hladinu. Horizont podzemní vody se vytváří v přípovrchové zvětrané zóně. Hladina 
podzemní vody sleduje zvětraný povrch skalního podloží a jeho spádové poměry jsou souhlasné 
s morfologií skalního podloží a terénu. Hlavním zdrojem dotace zvodněného kolektoru podzemní vody je 
infiltrace srážkové vody. Generelní směr pomalého proudění podzemní vody na lokalitě je k jihozápadu.  

Hladina podzemní vody je slabě napjatá a ustálená vydatnost zvodněného kolektoru je velmi 
nízká. Výjimkou však mohou být výraznější poruchová pásma, která jsou zpravidla doprovázena 
výskytem podzemní vody i v řádově větší vydatnosti a je zde třeba i upozornit na skutečnost, že vydatnost 
zde může dosahovat v závislosti na atmosférických srážkách i desetiny l.s-1. 

V přímé závislosti na atmosférických srážkách lze předpokládat výskyt plošně omezených 
zvodnělých poloh v propustnějších vrstvách kvartérních uloženin nebo antropogenních navážek, případně 
při povrchu hornin skalního podloží zvláště v období intenzivních atmosférických srážek. Převažujícím 
typem podzemní vody, charakteristickým pro dané geologické podmínky je typ Ca - SO4- místy s vyšším 
obsahem Mg. Vyšší obsah síranů je dán kontaktem podzemní vody se zvětralým podložím. Voda má 
převážně nižší pH a obecně se vyznačuje zvýšeným obsahem železa a manganu.  

C. II. 11 Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. V řešeném území ani 
v jeho blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. 

C. II. 12 Území historického a archeologického významu 

Území historického významu 

Městská část Praha 3 

Žižkov, jako samostatný celek, vznikl pod názvem Královské Vinohrady I. roku 1875 rozdělením 
Královských Vinohrad. Přejmenování Královských Vinohrad I. na Žižkov proběhlo v roce 1877. 
Následně byl Žižkov v roce 1881 povýšen na město a v roce 1922 začleněn do nově vzniklé Velké Prahy.  
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Od roku 1960 je téměř celý Žižkov hlavní součástí městského obvodu Praha 3, jehož území je od 
roku 1990 i územím městské části Praha 3. 

Jedna parcela Žižkova (poblíž stanice metra Želivského, východně od ul. Pod Židovskými 
hřbitovy) patří do obvodu městské části Praha 10. Neobydlená část prostoru mezi kolínskou a turnovskou 
železniční tratí, Pod Krejcárkem (dříve zahrádkářská osada a průmyslové objekty, dnes staveniště Nového 
spojení), patří do obvodu městské části Praha 8. 

Na Žižkov vedla jedna z prvních elektrických tramvají. V sedmdesátých letech 20. stol. začalo 
vedení Prahy uvažovat o radikální přestavbě celého Žižkova. Úzké ulice měly být nahrazeny širokými, 
staré činžovní domy měly být strženy a nahrazeny paneláky. Realizace byla započata v okolí Olšanského 
náměstí, ale naštěstí do ní zasáhla sametová revoluce a většina historického Žižkova byla zachráněna.  

Po sametové revoluci, často v souvislosti s restitucemi domů, bylo započato s opravami  
a rekonstrukcemi historických domů a jejich obnova probíhá dosud. Z Žižkova se stává žádaná rezidenční 
čtvrť, o čemž svědčí i zájem investorů stavící zde další obytné domy či jejich soubory. To platí i o území 
Nákladového nádraží Žižkov, jehož součástí je posuzovaný záměr. Jedná se o velice perspektivní lokalitu, 
na kterou je zpracována Urbanistická studie (Ing. arch. Sedlák, březen 2008), která počítá s výstavbou 
fungující nové čtvrti. (http://cs.wikipedia.org, Šesták: Jak žil Žižkov před sto lety, 2005) 

Nákladové nádraží Žižkov 

Areál Nákladového nádraží Žižkov byl založen ve 20. a 30. letech 20. stol. Do provozu byl 
uveden v roce 1936. Jeho koncepce plně zohledňovala tehdejší nejnovější poznatky o skladovém 
hospodářství, nakládacích a vykládacích manipulacích a dopravní vazbě železnice-silnice. Nákladové 
nádraží Žižkov bylo zamýšleno jako hlavní zásobovací centrum pro Prahu, čemuž odpovídá i jeho 
velkorysé pojetí a navazující kapacitní komunikace vedoucí od nádraží směrem k centru - nynější 
Olšanská ulice. Celé nádraží zabírá plochu zhruba 35 ha a v době svého vzniku bylo de facto na periférii, 
za hranicí městské zástavby. 

Po počátečním období rozběhu pak areál dobře sloužil potřebám zásobování hlavního města 
prostředky nákladové železniční dopravy, a to až do začátku 90. let 20. stol.  

V souvislosti s novými podmínkami a nároky na charakter a kvalitu přepravy zboží, s důrazem 
především na rychlost a flexibilitu přepravních vztahů, význam a objemy železniční nákladové dopravy 
pro zásobování města v posledním odobí prudce klesly. To vedlo k postupnému omezování provozu  
a následně také rozhodlo o úplném zastavení železničního provozu ve vztazích k areálu Nákladového 
nádraží Žižkov. Tento krok tedy přestavuje pro další využívání areálu zásadní mezník a zlom,  
a v podstatě znemožňuje naplnění proponovaného funkčního využití území ve smyslu schváleného 
územního plánu hlavního města Prahy z roku 1999. V současné době je areál využíván spíše živelně pro 
automobilovou přepravu, která následně významně zatěžuje svými negativními účinky a dopady 
přiléhající, většinou již obytné území, a zbytečně zatěžuje již beztak přetížené páteřní komunikační trasy 
širšího území. (Urbanistická studie s regulačními prvky NN Žižkov, březen 2008) 

Území archeologického významu 

V zájmovém území nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů 

Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (fáze 
zemních prací), je nutné v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán památkové péče a v případě 
nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací. 
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C. II. 13 Kulturní památky a hmotný majetek 

Kulturní památky 

Záměr „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ se nachází na okraji centra hl. m. Prahy, 
v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, která je od roku 1992 zapsána na seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.  

V blízkosti posuzovaného záměru, jižním i severním směrem, zároveň prochází hranice městské 
památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. 

Obr. č. 14 Památková ochrana dle webového portálu MHMP 

  
Zdroj: http://wgp.urhmp.cz 

Na území městské části Prahy 3 se nachází řada nemovitých kulturních památek. Nejblíže záměru 
se nacházejí následující: 

• Kostel sv. Rocha (Olšanské náměstí) 

• Nový židovský hřbitov (ul. Jana Želivského) 

• Hřbitov – Olšanské hřbitovy (ul. Vinohradská, ul. Jana Želivského,ul.  Jičínská) 

Nejbližší NKP je „Praha 3 – Žižkov, čestná pohřebiště na Olšanech“.  

Za NKP bylo prohlášeno v roce 1978 čestné pohřebiště krasnoarmějců, v roce 1999 byla NKP 
rozšířena o pohřebiště vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském květnovém povstání, hroby 
bulharských vojáků a čestné pohřebiště příslušníků I. odboje padlých na bojištích I. světové války.  

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné movité ani nemovité kulturní 
památky. K jejich dotčení záměrem nedojde. 

Hmotný majetek 

Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. Výstavbě záměru bude předcházet demolice 
následujících stavebních objektů: 

� Budova č. p. 4450/61, 4469, 4466, 4467, 4470, 4450/54, 4450/74, 4474, 4460/1, 4465, 4463, 
4450/14, 4450/62 

Pozn.: Budova č. p. 4463 (Národní filmový archiv) bude demolována později než ostatní budovy 

(nejdříve v roce 2011). 

� Kolejiště stávajícího překladiště ČD – Žižkov 

� Zrušení stávající trafostanice TS 7081 

Posuzovaný záměr 
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� Rušení stávajících inženýrských sítí 

− Kabely na pozemku AYKY různí dimenze 

− Řad Českých drah DN 100 mm 

− Kanalizační řady na pozemku - stoka 500/875 mm 

− Slaboproudé sítě 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru bude třeba provést následující přeložky 
inženýrských sítí a jiných objektů: 

� 22kV 3x120 ANKTOYPV 

� 22kV 3x240 ANKTOYPV 

� NN kabely AYKY 3x185+90 

� NN kabely AYKY 3x240+120 

� PRE sdělovací kabely 19x2x1,5 TYYKP 

� PRE sdělovací kabely 0,9 DCKAYPY 

� PRE sdělovací kabely 24x2x1 TCEKEZY 

� Kabel Dopravní podnik /DP/ AYKY 

� Kabel Veřejné osvětlení AYKY 4x25 

� Slaboproudé sítě 

C. II. 14 Území hustě obydlená, obyvatelstvo 

Zájmové území se nachází v Městské části Praha 3.  

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo k 31. 12. 2007 v dané městské části evidováno 
celkem 71 140 obyvatel, z toho 37 369 žen a 33 771 mužů. 

Pro informaci uvádíme i jiné demografické údaje Městské části Praha 3 vztažené k 31. 12. 2007. 

Hustota obyvatelstva    10 945  

Průměrný věk obyvatel    43,1  
Podíl obyvatel ve věku (v %)    0 – 14  10,8 

15 – 64  71,5 
64+  17,7 

Pro Městskou část Praha 3, se zvláštním ohledem na území Nákladového nádraží Praha-Žižkov, 
byla zpracována demografická studie „Prognóza vývoje obyvatelstva Městské části Praha 3 na období 
2008-2035 s ohledem na revitalizaci území Nákladového nádraží Praha-Žižkov“ (RNDr. Burcin, Ph.D., 
RNDr. Kučera, CSc., listopad 2008). 

Z výsledku prognózy celkového počtu obyvatel dané městské části vyplývá, že recentně nastolený 
růst počtu obyvatel bude v neztenčené míře pokračovat nejméně 5-7 let, ale možná také až 15 let. Po té, 
co odezní současná, doposud nepříliš objasněná imigrační vlna, která nemá přímou spojitost s bytovou 
výstavbou ve sledovaných rozvojových územích, stanou se hlavním hybatelem a zdrojem migračních 
zisků „rozvojová území“ (jedním z nich je území Nákladového nádraží Žižkov) a v nich realizované 
bydlení. 
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Růst počtu obyvatel by měl probíhat v určitých etapách nebo vlnách. Podle výsledků by se měl 
počet obyvatel s největší pravděpodobností zvýšit ze současných přibližně 71 tis. na 86 tis., a to 
nejpozději v horizontu roku 2023. Jako nejpravděpodobnější se v dalším vývoji jeví scénář dočasné 
stagnace celkového počtu obyvatel zhruba v období mezi lety 2016 – 2023 a následného poměrně 
intenzivního poklesu. V roce 2035 by měla městská část včetně rozvojových území mohla podle střední 
varianty mít asi 80 tis. obyvatel. Není však vyloučen ani další vzestup až na 92 tis. osob kolem roku 2023 
a jeho následná stagnace až do roku 2035. 

C. II. 15 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy 

Funkční využití území 

Posuzovaný záměr se nachází na území městské části Praha 3, na rozhraní ulic Jana Želivského, 
Malešická. Jedná se o část území Nákladového nádraží Praha – Žižkov.  

Stávající základní funkční využití – zásobování hlavního města železniční nákladovou dopravou 
je v současné době zcela překonané, neboť tomu účelu dané plochy již delší dobu neslouží a železniční 
provoz byl v prostoru zájmového území ukončen. 

Naopak současné provizorní živelné využití, kdy valná část ploch slouží jako „překladiště“ z osy 
na osu bez použití železniční infrastruktury, zcela nevhodně zatěžuje okolní prostředí mimo jiné i z toho 
důvodu, že existující komunikační napojení dané lokality neodpovídá vzniklým nárokům dnešního 
v podstatě živelného využívání skladových a překladních ploch. (Urbanistická studie s regulačními prvky 
NN Žižkov, Jan Sedlák – projekční atelier, březen 2008) 

Vyvstala tedy potřeba nového využití zájmového území, a to takového, které bude více odpovídat 
charakteru Městské části a potřebám jeho obyvatelstva. 

Výstavbou posuzovaného záměru dojde k dotčení následujících pozemků v k. ú. Žižkov: 4463, 
4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4450/14, 4450/2, 4450/37, 4450/46, 
4450/48, 4450/54, 4450/60, 4450/61, 4450/62, 4450/63, 4450/64, 4450/74, 4450/77, 4450/78, 4450/82 

ÚPn SÚ hl. m. Prahy ze dne 9. 9. 1999 – platný 

Dle platného ÚP SÚ hl. m. Prahy schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 10/05 
ze dne 9. 9. 1999 se posuzovaný záměr nachází na funkčních plochách: 

• SMJ   Smíšené městského jádra  

• DDN   Překladiště, kontejnerové terminály, nákladové obvody 

Funkční plocha SMJ zahrnuje rovněž plovoucí značky funkce v rámci jiné funkční plochy: 

• DPZ   Záchytná parkoviště sytému P+R  

• PP    Parky a parkově upravené plochy 

Pozn.: Plovoucí značky vymezují plochy menší než 0,25 ha nebo funkce v rámci polyfunkčních území plošně 

nedefinovaná. 

Plovoucí značka PP je naplněna formou rozsáhlých parkových ploch převážně na rostlém terénu, 
které jsou prostorově osazeny tak, že umožňují budoucí propojení zelených ploch severojižním směrem 
od „Židovských pecí“ směrem k prodloužené ose ulice Olšanské.  

Plovoucí značka DPZ „ Záchytná parkoviště v systému P+R “. V návrhu stavby jsou obsaženy 
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rozsáhlé veřejně přístupné parkovací stání, zejména pro obchodní plochy, které svých charakterem mohou 
plnit požadavky na  parkoviště P+R.  

Obr. č. 15 Situování záměru v rámci funk čního vymezení území dané ÚPn SÚ hl. m. Prahy ze dne  

9. 9. 1999 

  

ÚPn SÚ hl. m. Prahy – stav po vydání změny Z 1000/00 – zrušený 

Dne 5. 9. 2006 byla schválena změna Z 1000/00 ÚPn SÚ hl. M. Prahy, tzv. Revize územního 
plánu, na základě které bylo definováno nové funkční využití ploch v areálu Nákladového nádraží 
Žižkov.  

• SMJ – H  Smíšené městského jádra  

• DZ    Tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály 

Funkční plocha SMJ zahrnuje funkční plochy bez specifikace rozlohy a přesného umístění 
v rámci jiné funkční plochy: 

• DH    Plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P + R  

• ZP    Parky, historické zahrady a hřbitovy 

Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30. 10. 2008  
bylo Opatřením obecné povahy č. 1/2008 (změna Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy) zrušeno.  

Obr. č. 16 Situování záměru v rámci funk čního vymezení území dané ÚPn SÚ hl. m. Prahy – stav po 

vydání změny Z 1000/00  
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Srovnání platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy a zrušené změny Z 1000/00 

Vzhledem ke zrušení Opatřením obecné povahy č. 1/2008 platí územní plán ze dne 9. 9. 1999 se 
zapracovanými změnami ÚPn SÚ hl. m. Prahy. 

Díky absenci kódu míry využití území dle platného územního plánu byly kapacity záměru 
počítány jako v případě platnosti Z 1000/00, tzn. SMJ – H.  

Kód míry využití území H je definován: 

• Koeficientem podlažních ploch KPP   2,2 

• Koeficientem zeleně KZ    0,35  

Tab. č. 49 Míra využití území (pouze plocha SMJ) (Výpočet dle Vyhl. č. 32 ÚPn hl. m. Prahy) 

CELKOVÁ PLOCHA ÚZEMÍ (CP) = výměra funkční plochy SMJ 68704 m²

ZASTAVĚNÁ PLOCHA ÚZEMÍ (ZP)*
B1 B2 K1 K2 K3 K4 H O OV CELKEM

2178 1233 0 0 0 0 1880 23240 2519 28531

0 0 42 246 170 271 0 0 0 729

2178 1233 42 246 170 271 1880 23240 2519 29260 m²

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA  (HPP) **
B1 B2 K1 K2 K3 K4 H O OV CELKEM

15889 10975 11435 11177 11416 22460 11010 47435 9352 151149 m²

CELKEM ZP

OBJEKT

OBJEKT

ZASTAVĚNÁ PLOCHA

PLOCHA 
VYKONZOLOVANÉ ČÁSTÍ

HPP
 

Splnění koeficientů daných indexem využití území „H“ 

Koeficient zastavěné plochy   KZP = ZP/CP  0,43 
Koeficient podlažních ploch  KPP = HPP/CP  2,2 
Koeficient zeleně   KZ = Z/CP  0,36 
Podlažnost    PNP = HPP/ZP  5,17  

Všechny výše uvedené koeficienty odpovídají kódu míry využití území „H“.  

Posuzovaný záměr splňuje funkční využití území, a to včetně kódu míry využití území.  

Vedení trasy metra D 

Zájmovým území prochází navržená trasa metra D se stanicí. Dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy 
je trasa metra vedena severněji, než jak tomu je u zrušené změny Z 1000/00. 

Obr. č. 17 Platný ÚPn SÚ hl. m. Prahy         Obr. č. 18 Z 1000/00 ÚPn SÚ hl. m. Prahy  

             

V Urbanistické studii s regulačními prvky (Jan Sedlák – projekční atelier, březen 2008) je  
s realizací nové trasy metra „D“ počítáno. Počítá se rovněž s koordinací budoucího umístění stanice metra 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 115 

Basilejské náměstí v prostoru nákladového nádraží a jsou stanoveny prostorové podmínky pro výstavbu 
této stanice. 

V I. fázi byl uvažován rozsah stavby Nové Dvory – Náměstí Míru. V dalších fázích pak 
prodloužení trasy metra do obou směrů Nové Dvory – Písnice, Náměstí Míru – Hlavní nádraží a dále přes 
Žižkov do Vysočan. 

Vedení navrhované trasy metra D se nachází ve fázi projektových a investičních příprav  
a navrhované řešení je průběžně upřesňováno. Přesná poloha trasy je doporučena k dalšímu sledování. 

Na základě posledních zpráv je dokonce zvažováno alternativní vedení trasy metra D, a to ze 
zastávky Hlavní nádraží na náměstí Republiky, oproti uvažovanému směru na Žižkov. 

Vedení trasy metra D zájmovým územím posuzovaného záměru je nejisté.  

Stavební uzávěra 

Na základě rozhodnutí ÚMČ Praha 3 (č. j. OV/05/3306/Ur ze dne 20. 12. 2005 platí pro 
Nákladové nádraží Žižkov stavební uzávěra. 

Území se zároveň nachází ve stavební uzávěře pro trasy městské kolejové dopravy dle nařízení hl. 
m. Prahy č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, ve znění nařízení č. 10/2002 Sb. hl. m. Prahy (trasa metra D). 

Nejpozději ve fázi dokumentace pro stavební povolení bude doložena žádost o výjimku ze 
stavebních uzávěr. 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace je součástí přílohy H oznámení. 

C. II. 16 Ovzduší 

Klimatické a rozptylové podmínky 

Z hlediska klimatické rajonizace leží zájmové území v okrsku B2 – mírně teplý,  mírně suchý, 
převážně s mírnou zimou (Atlas podnebí ČSR 1958). Dle dlouhodobých charakteristik klimatu za období 
1961 – 1990 (ČHMÚ) je průměrná roční teplota vzduchů 9,4 °C a průměrný roční úhrn srážek 446,6 mm 
(měřeno na nejbližší meteorologické stanici Praha – Karlov, 261 m n. m.). Průměrná roční teplota 
vzduchu v roce 2008 se pohybovala okolo 11°C a průměrný roční úhrn srážek dosahoval 408,1 mm 
(Praha – Karlov).  

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti 
větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry růžice platné pro zájmové území jsou prezentovány 
v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze 2006. 
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Obr. č. 19 Stabilitní růžice                         Obr. č. 20 Rozptylová růžice 

                

Tab. č. 50 Hodnoty větrné růžice 

 

Kvalita ovzduší 

Hlavní město Praha patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi nejvíce zatížené 
oblasti v ČR. Významný podíl na tomto znečištění mají oxidy dusíku, jejichž obsah v celkové imisi se 
neustále zvyšuje, oxidy síry a prašný aerosol. Zvýšený podíl oxidů dusíku a relativní úbytek oxidů síry je 
důsledkem rozrůstajícího se automobilismu a snížení počtu lokálních topenišť. Nejzávažnějším 
následkem tohoto stavu je tzv. "letní smog", kde k celkovému znečištění navíc přistupuje účinek UV 
záření. 

Informace o stávajícím stavu znečištění ovzduší v okolí zájmového území je možné získat 
z nejbližších měřících stanic AIM ČHMÚ (Automatický Imisní Monitoring Českého 
hydrometeorologického ústavu) – stanice č. 773: Praha 4 – Braník, č. 774: Praha 4 – Libuš, Praha 10 – 
Uhříněves, Praha 10: Jasmínová, Praha 10: Průmyslová, Praha 10: Vršovice, Praha 10: Šrobárova 

Hodnoty imisního pozadí pro jednotlivé znečišťující látky na nejbližších stanicích jsou uvedeny 
v kap. 6 Příl. č. 2 – Rozptylové studii. 
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 Z obrázku plyne, ze v zájmové oblasti jsou dosaženy koncentrace 12,5 – 20 µg/m3. 

Obr. č. 23 Maximální krátkodobé koncentrace NO2 - model ATEM 2010 

  

 Z obrázku plyne, ze v zájmové oblasti jsou dosaženy koncentrace 100 - 300 µg/m3. 

Obr. č. 24 Průměrné roční koncentrace PM10 - model ATEM 2010 

  
 Z obrázku plyne, ze v zájmové oblasti jsou dosaženy koncentrace do 18 µg/m3. 

Obr. č. 25 Průměrné roční koncentrace benzenu - model ATEM 2010 

  

   Z obrázku plyne, ze v zájmové oblasti jsou dosaženy koncentrace 0,5 - 2 µg/m3. 
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Vyhodnocení stávajícího stavu 

Vyhodnocením naměřených hodnot na stanicích AIM a modelu ATEM 2008, 2010 pro jednotlivé 
polutanty lze konstatovat následující fakta. 

Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují překračování ročního aritmetického průměru 
NO2 ani maximální hodinové koncentrace NO2 ve stávajícím stavu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 je 
v zájmovém území očekávána průměrná roční koncentrace kolem 28 µg.m-3, maximální hodinové 
koncentrace  potom kolem 153 µg.m-3. Pro rok 2010 potom v rozpětí 12,5 až 20 µg.m-3 z hlediska ročního 
aritmetického průměru a 100 až 300 µg.m-3 z hlediska hodinového aritmetického průměru. 

Nejbližší stanice AIM nesignalizují ani překračování ročního imisního limitu PM10, epizodně 
dochází  k překračování  24 hodinového aritmetického průměru.   

Dle  modelu  ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území očekávána průměrná roční koncentrace 
kolem 27 µg.m-3, 24 hodinové aritmetické průměry nejsou uváděny. Pro rok 2010 je uváděn roční  
aritmetický průměr do 18 µg.m-3, 24 hodinové aritmetické průměry nejsou uváděny. 

Na nejbližších monitorovacích stanicích není signalizováno překračování hygienického limitu CO 
pro 8 hodinový klouzavý aritmetický průměr. 

Model ATEM specifikuje roční průměrné koncentrace, pro které není imisní limit stanoven, tudíž 
nelze ve vztahu k pozadí vztahovat vypočtené příspěvky dle platné legislativy. Každopádně lze 
konstatovat, že dle aktuálního měření stanic AIM není překračování platný imisní limit. 

Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překračování imisního limitu benzenu, obdobně jako model 
ATEM pro rok 2008  jakož i pro rok  2010. 

C. II. 17 Počáteční akustická situace 

V zájmové lokalitě bylo provedeno měření počáteční akustické situace v chráněném venkovním 
prostoru staveb. Celkem byla vybrána čtyři měřicí místa. V každém místě bylo provedeno  
24 hodinové měření včetně sčítání intenzit automobilové a tramvajové dopravy. Výsledky měření jsou 
uvedeny v protokolu o zkoušce č. 0903066VP (EKOLA group spol. s r.o., březen 2009, Příloha č. 1 
oznámení EIA). 

Na následujícím obrázku jsou znázorněna místa měření v zájmové lokalitě. 

Obr. č. 26 Situace měřicích míst v zájmové lokalitě 

  

Zdroj: maps.google.cz 

S 
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Tab. č. 52 Popis měřicích míst – měřeno dne 10. 3. 2009, 24 hodin 

Ozn. Popis 
MM1 Ul. Jana Želivského č. p. 1806/23, před oknem ve 2. NP, ve 2 m před fasádou, bytový objekt 
MM2 Ul. Jana Želivského č. p. 1418/1, před oknem ve 4. NP, ve 2 m před fasádou, bytový objekt 
MM3 Ul. Malešická 2403/26, před oknem ve 3. NP, ve 2 m před fasádou, bytová objekt 
MM4 Ul. Malešická 1936/39, před oknem ve 2. NP, ve 2 m před fasádou, administrativní objekt 

Výsledky měření a ověření 3D matematického modelu jsou uvedeny v následující tabulce. 
Nasčítané intenzity dopravy jsou uvedeny v protokolu o zkoušce č. 0903066VP (EKOLA group spol. 
s r.o., březen 2009). 

V následující tabulce je uvedeno porovnání naměřených hodnot ekvivalentních hladin 
akustického tlaku A a vypočtených hodnot hladiny akustického tlaku A v měřicích bodech. Rozdíl mezi 
výpočtem a měřením byl v toleranci do ± 2,0 dB. 

Tab. č. 53 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot LAeq,T v zájmové lokalitě – stávající akustické 

situace (2009) 

Naměřená hodnota (2) Vypočtená hodnota (1) Rozdíl  (1) – (2)  
LAeq,T Ozn. 

Výška nad 
terénem L Aeq,16 h 

(dB) DEN 
L Aeq,8 h 

(dB) NOC 
L Aeq,16 h 

(dB) DEN 
L Aeq,8 h 

(dB) NOC 
∆L Aeq,16 h 
(dB) DEN 

∆L Aeq,8 h 
(dB) NOC 

MM1 5,2 m 74,3 69,2 75,6 68,7 1,3 -0,5 
MM2 12,8 m 71,3 65,5 72,9 66,5 1,6 1 
MM3 7,5 m 69,5 61,3 71,1 61,8 1,6 0,5 
MM4 5,5 m 70,4 60,1 70,7 61,1 0,3 1 

Uvedené naměřené hodnoty znázorňují konkrétní hladinu akustického tlaku A v chráněném 
venkovním prostoru na daném místě, v danou dobu a za konkrétních podmínek.  

Počáteční akustická situace v denní i noční době přesahuje hygienický limit pro starou hlukovou 
zátěž u stávající obytné zástavby v okolí záměru. 

C. II. 18 Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území 

Vyhodnocení starých ekologických zátěží a extrémních poměrů v dotčeném území vychází 
částečně ze zpracovaných studií a částečně z vlastního průzkumu území. 

I.  Průzkum kontaminace, Nákladové nádraží, Praha 3 – Závěrečná zpráva (GeoTec – GS, a. s., 
červen 2003) 

II.  Předběžný inženýrsko-geologický průzkum, Praha 3 – Nákladové nádraží Žižkov (RNDr. 
Sýkora, RNDr. Šnévajs, říjen 2001), v rámci kterého byl rovněž proveden screening 
kontaminace zemin a podzemních vod 

Migrace polutantů v horninovém prostředí a podzemních vodách 

Polutanty, které uniknou na lokalitě jsou mobilizovány zasakovanými srážkovými vodami. 
Zasakující vody obohacené o rozpuštěné polutanty prochází ve vertikálním směru nesaturovanou zónou, 
kde dochází k částečnému záchytu a po dosažení hladiny podzemní vody pokračuje jejich transport jak  
v horizontálním, tak i případně vertikálním směru.  

Znečištění podzemních vod je dynamický děj v prostoru a čase. Migrace rozpuštěných 
znečišťujících látek závisí na celé řadě faktorů od typu a vstupního množství znečišťující látky, 
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charakteru a složení (např. podílu organického uhlíku atd.) horninového  prostředí, rychlosti proudění 
podzemní vody a jejím chemismu, teplotě atd. 

Přírodními procesy se v závislosti na čase a prostoru intenzity znečištění podzemních vod 
postupně snižuje až dosáhne hranice „současných“ detekčních limitů analytických stanovení nebo 
přirozeného pozadí, tzn. ohraničení, které považujeme za rozsah znečištění (po dostatečně dlouhém čase, 
neohraničeném prostoru atd.).    

Proces  pohybu znečištění závisí na: 

• směru a rychlosti proudění podzemní vody 
• dispersi  
• adsorpci a desorpci 
• chemickém i biologickém odbourávání 

Obecná  charakteristika sledovaných polutantů 

Látky typu NEL 

Ropné látky, laboratorně stanovované jako nepolární extrahovatelné látky - NEL jsou směsí 
uhlovodíků vyráběných z ropy. Patří sem široké spektrum látek od benzínů přes petroleje, motorovou 
naftu, topné a mazací oleje, obráběcí a konzervační přípravky a plastická maziva. 

Na základě specifické hmotnosti jsou rozdělovány ropné produkty na produkty lehčí než voda 
(benzíny, petroleje, motorová nafta, oleje) a produkty těžší než voda (mazuty, mazadla, asfalty). 
Pohyblivost ropných látek v horninovém prostředí a vodách ovlivňuje kinematická viskozita. Nejlépe 
jsou rozpustné benzíny (cca 100 mg.l-1), u nafty, lehkých topných olejů se rozpustnost pohybuje řádově v 
jednotkách  mg.l-1, u olejů a mazadel klesá pod 1 mg.l-1 . 

Látky typu ClU 

Ze širokého spektra chlorovaných uhlovodíků byly vybrány nejběžnější typy - TCE 
(trichlorethen), PCE (tetrachlorethen) a DCE (dichloretheny). PCE za anaerobních podmínek degraduje  
v podzemní vodě na TCE, DCE a vinylchlorid. Chlorované uhlovodíky mají vyšší specifickou hmotnost 
než voda a mohou proto migrovat vertikálně k bázi zvodnělého kolektoru. Suchou horninou pronikají 
rychleji než voda a díky těkavosti snadno přestupují do půdního vzduchu. Při migraci se výrazně 
projevují sorpční procesy - za přítomnosti organicky vázaného uhlíku. 

Průzkumy kontaminace 

I.  Průzkum kontaminace (GeoTec – GS, a. s., červen 2003) navazuje na Předběžný inženýrsko-
geologický průzkum (RNDr. Sýkora, RNDr. Šnévajs, říjen 2001). 

Rozsah studie je následující: 

� Provedení atmogeochemického průzkumu nesaturované zóny 

� Odběr směsných vzorků pro stanovení jejich vyluhovatelnosti ve smyslu prováděcí vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb. 

� Odběr kontrolních vzorků zemin pro stanovení celkového obsahu extrahovatelných 
nepolárních látek v sušině 
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Obr. č. 27 Situace odběrových sond 

 
Vysvětlivky:  

NDS 3  Vzorkovací vrt odvrtaný spirálem 

Z výsledků provedených průzkumných prací vyplývá následující: 

Výsledky plynometrického měření 

Provedená měření se pohybovala v rozmezí hodnot 0,4-0,7 ppm a neindikují znečištění zemin 
těkavými organickými látkami (zejména těkavými aromatickými a chlorovanými uhlovodíky). Výjimku 
tvoří jen jedna sonda umístěná cca 10 m severozápadně od vrtu V2, kde byla naměřena koncentrace TOL 
pouze mírně zvýšená – 2 ppm. 

Výsledky vyluhovatelnosti 

Podle výsledků analýzy odebraného směsného vzorku ze dvou směsných vzorků odebraných ze 
sond NDS 1 až NDS 6 (intervaly 0 až 1 m a 1 až 4, resp. 3 m) zde nebylo překročeno kritérium stanovené 
vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. pro třídu vyluhovatelnosti I. 

Podle ČSN 83 8030 (Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování a výstavbu) 
odpady, které vyhovují třídě vyluhovatelnsoti I lze sládkovat bez technických bariér. Zde se jedná  
o budoucí stavební odpady (zeminy s úlomky hornin), které budou při stavbě vytěženy. Tyto materiály 
jsou v podstatě podle svých geotechnických vlastností využitelné například pro zásypy a obsypy. Jejich 
vlastnosti již byly rámcově ověřeny v rámci předběžného inženýrsko-geologického průzkumu. 

Výsledky stanovení NEL 

Vyhodnocení laboratorních analýz proběhlo podle Metodického pokynu odboru pro ekologické 
škody MŽP ČR ze dne 31. 7. 1996 Kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Dle tohoto pokynu jsou 
rozlišena celkem tři kritéria: 

Kritérium „A“ Přibližně odpovídá přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě. 
Překročení této hodnoty se posuzuje jako znečištění, vyjma oblastí 
s přirozeným vyšším obsahem sledované látky. Pokud však není 
překročena hodnota kritéria „B“, znečištění není pokládáno za tak 
významné, aby bylo nutné zahájit průzkum nebo jeho monitorování. 

Kritérium „B“ Je uměle zavedená hodnota ve výši přibližného aritmetického průměru 
kritérií „A“ a „C“. Překročení této hodnoty se posuzuje jako znečištění, 
které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky 
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životního prostředí. Proto se vyžaduje zjistit jeho zdroj  a příčiny a podle 
výsledku šetření rozhodnout o dalším průzkumu či zahájení monitoringu. 

Kritérium „C“  Zohledňuje fyzikálně-chemické, toxikologické, ekotoxikologické, 
popřípadě další vlastnosti látek. Překročení této hodnoty představuje 
znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví 
člověka a dalších složek životního prostředí. Proto je nutné prokázat 
závažnost rizika jeho analýzou. Jejím výsledkem může být buď navržení 
sanace, nebo naopak zvýšení tohoto kritéria. 

Z laboratorních výsledků analýz vyplývá, že u žádného odebraného vzorku zeminy nebylo 
překročeno kritérium A. 

Závěr 

Zeminy a zvětraliny hornin předkvartérního podkladu v severní části nákladového nádraží Žižkov 
v místě projektovaného komerčně obchodního centra vyhovují třídě vyluhovatelnosti I podle Vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb. 

Z výsledků laboratorního stanovení ropných látek v sušině zemin a zvětralých hornin 
předkvartérního podkladu odebraných ze dvou etáží šesti sond vyplývá, že koncentrace těchto látek 
v zájmovém území nepřekračují jejich obvyklé přírodní obsahy, což bylo nezávisle potvrzeno 
plynometrickým měřením. 

Vytěžené zeminy a horniny je tedy možné po posouzení jejich geotechnických vlastností dále 
využít, a to např. pro zásypy a obsypy. 

II.  V rámci Předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (RNDr. Sýkora, RNDr. Šnévajs, 
říjen 2001) byl proveden screening staré ekologické zátěže lokality – znečištění horninového 
prostředí a podzemních vod předpokládanými dominantními polutanty (NEL a ve vodách  
i CIU). 

Vzorkovací a analytické práce 

V rámci průzkumných prací bylo realizováno šest vrtů (V1 – V6 – viz obr. č. 25).  

U všech vrtů byl odebrán jeden směsný vzorek zeminy z hloubkového intervalu 0 až 1 m pod 
terénem a další z hloubky těsně nad naraženou hladinou podzemní vody. Vzorky podzemních vod byly 
odebrány po odvrtu (vrty nebyly vystrojeny, a z toho důvodu zde nebylo možno vyloučit případné 
zavalení).  

Výsledky analytického stanovení byly porovnány z hlediska sanační geologie s kritérii 
uvedenými v Metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí ČR „kritéria znečištění zeminy  
a podzemní vody“, který nabyl účinnosti 31. července 1996. Charakteristika kritérií Metodického pokynu 
je uvedena výše v textu. 

Tab. č. 54 Kritéria znečištění podzemních vod  

 DCE (ug.l-1) PCE (ug.l-1) TCE (ug.l-1) NEL (mg.l-1) 

kategorie „A“ 0,1 0,1 0,1 0,05 

kategorie „B“ 25 10 25 0,5 

kategorie „C“ 50 20 50 1 
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Tab. č. 55 Kritéria znečištění zemin  

MP MŽP pro zeminy NEL (mg.kg-1sušiny) 

kategorie „A“ 100 

kategorie „B“ 400 

kategorie „C“ - obyt. 500 

kategorie „C“ - rekr. 750 

kategorie „C“ - prům. 1000 

Výsledek analýz zemin a podzemních vod 

Tab. č. 56 Základní údaje vzorkování a výsledky analytických prací - zeminy  

Označení vrtu Datum odběru  
Hloubka odběru 

(m) 

Obsah NEL 

(mg.kg-1 sušiny) 
Kategorie 

V1 13. 10. 2001 0 - 1 11 A 

  6,8 18 A 

V2 15. 10. 2001 0 - 1 14 A 

  4 18 A 

V3 11. 10. 2001 0 - 1 65 A 

  8 82 A 

V4 12. 10. 2001 0 - 1 17 A 

  5 5 A 

V5 11. 10. 2001 0 - 1 11 A 

  4 8 A 

V6 13. 10. 2001 0 - 1 9 A 

  3,6 12 A 

Poznámka - v rámci orientační rekognoskace lokality bylo senzoricky zjištěno povrchové 
znečištění terénu v prostoru sběrny kovového odpadu - západně od vrtu V3 a úkapy na ploše západně od 
vrtu V2 (s největší pravděpodobností dominantním polutantem typu NEL).  

Tab. č. 57 Základní údaje vzorkování a výsledky analytických prací - podzemní vody  

Označení vrtu Datum odběru  
NEL   

(mg.l-1) 

DCE  

(ug.l-1) 

PCE   

(ug.l-1) 

TCE   

(ug.l-1) 

Kategorie 

(NEL) 

V1 13. 10. 2001 0,074    nad A 

V2 15. 10. 2001 1,00    C 

V3 11. 10. 2001 pod 0,04 pod mezí detekovatelnosti A 

V4 12. 10. 2001 0,57    nad B 

V5 11. 10. 2001 pod 0,04    A 

V6 15. 10. 2001 0,05    A 

Koncentrace NEL v podzemních vodách jsou graficky znázorněny na následujícím obrázku. 
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Obr. č. 28 Mapa izolinií koncentrace NEL (mg/l) 

 

Rozbor znečištění 

Pro posouzení znečištění horninového prostředí a podzemních vod byly sledovány nejběžnější 
typy polutantů odpovídající činnostem na dané lokalitě - látky typu NEL a ClU.  

Na základě výsledků realizovaných prací lze na dané lokalitě sledovat jen jisté znečištění 
podzemních vod látkami typu NEL. Jedná se o prostor na spojnici vrtů V2 - V4, tj. severní okraj lokality. 
Uvedená skutečnost má s největší pravděpodobností příčinný vztah k využití území - sběrna kovového 
odpadu (případně se může jednat i o starší ekologickou zátěž).  

Uvedené zjištění bude nezbytné respektovat v průběhu následných aktivit na lokalitě (těžba 
zemin, stavební čerpání atd.). 

Terénní průzkum starých ekologických zátěží 

Terénní průzkum zájmového území posuzovaného záměru zaměřený na identifikaci starých 
ekologických zátěží proběhl 15. 4. 2009.  

Při rekognoskaci lokality byly zjištěny následující možné zdroje znečištění horninového prostředí, 
půdy a podzemních vod: 

• Čerpací stanice pohonných hmot 

• Pneuservis 

• Výkup druhotných surovin 

• Divoké skládky 

Čerpací stanice pohonných hmot 

Čerpací stanice pohonných hmot provozovaná firmou EKOSPOLA Plus, s. r. o. se nachází 
v severní části Nákladového nádraží Žižkov, při ulici Jana Želivského.  
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V prostoru stavby a jeho okolí je v důsledku manipulace s pohonnými hmotami pravděpodobnost 
výskytu kontaminované zeminy. Dalším zdrojem znečištění zeminy a podzemní vody mohou být 
podzemní nádrže na oleje a pohonné hmoty.  

Nejpozději v projektové dokumentaci pro stavební povolení doporučujeme provést podrobný 
průzkum kontaminace zeminy, horninového prostředí i podzemních vod a v případě pozitivního nálezu 
polutantů zahájit sanaci. Demolici čerpací stanice pohonných hmot pak provádět dle závěrů a doporučení 
provedeného průzkumu.   

Foto č. 1 Čerpací stanice pohonných hmot EKOSPOLA Plus, s. r. o. 

 

PNEUSERVIS 

Při ulici Malešická je situován pneuservis, v jehož areálu i širším okolí jsou skladovány 
pneumatiky a odpadový materiál (dřevo, papír, staré pneu, sklo, plechovky, plasty atp.). 

Foto č. 2 Skládka pneumatik v Pneuservisu  Foto č. 3 Odpadní materiál v prostoru dvora  

     

Výkup druhotných surovin 

Při ulici Malešická má rovněž provozovnu společnost Wega recycling, s. r. o., která zde vykupuje 
a po přechodnou dobu skladuje veškeré druhotné suroviny od papíru, železa, barevných kovů, igelitů až 
po autobaterie.  

Provozovna může indikovat znečištění zeminy, eventuelně podzemní vody, a to zejména ropnými 
látkami, zbytky barev či ředidel ze starých plechovek nebo kyselinou sírovou uniklou ze starých 
autobaterií. 
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Nejpozději ve fázi dokumentace pro stavební povolení doporučujeme danou lokalitu podrobně 
vyhodnotit v důsledku možné kontaminace a před zahájením stavebních prací provést sanaci.  

             Foto č. 4 Způsob skladování druhotných surovin I Foto č. 5 Způsob skladování druhotných surovin II   

    

Divoké skládky 

V rámci celého prostoru nákladového nádraží byly zjištěny různé divoké skládky, jejichž složení 
bylo variabilní (papír, sklo, dřevo, plast, plechovky, staré pneu, směsný komunální odpad, atd.). Možné 
znečištění může pocházet z úkapů ropných látek, zbytků barev, ředitel. 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést odstranění divokých skládek. 

 

Foto č. 6 Skládka odpadů v odstaveném kolejišti        Foto č. 7 Širší přehled zájmového území 

       

Foto č. 8 Pohled k ulici Malešická         Foto č. 9 Staré pražce a odstavený vagón v NN Žižkov 
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Závěr 

V zájmovém území posuzovaného záměru nebyly identifikovány závažné staré ekologické zátěže 
území. Nejpozději ve stupni DSP doporučujeme prověřit aktuální stav některých rizikových lokalit jako je 
např. provozovna výkupu druhotných surovin a čerpací stanice pohonných hmot. V případě nutnosti 
provést před zahájením stavebních prací sanaci kontaminovaných oblastí. 

Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu s příslušnou legislativou.  

Při realizaci sanačních prací doporučujeme přítomnost ekologického dozoru, která má odbornou 
způsobilost v oboru sanační geologie a hydrogeologie.  
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D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  
A NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy 

Fáze výstavby 

Během výstavby záměru s různorodým funkčním využitím vznikne řada pracovních příležitostí.  

Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných 
pracovních míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení. 

Fáze provozu 

Přínosem realizace posuzovaného záměru bude zabezpečení dostatečných pracovních míst 
v obslužné sféře a administrativního charakteru v blízkosti centra hl. m. Prahy.  

Dalším pozitivním přínosem bude nabídka bydlení v rámci městského prostředí s dostatečným 
podílem zeleně, nabídkou volných pracovních míst a kulturního i sportovního vyžití.  

Dostatečnou kapacitu krátkodobého ubytování zajistí budova hotelu. 

Z hlediska ekonomických důsledků bude mít provoz záměru kladný vliv. Je možné očekávat 
nepřímé ekonomické vlivy, a to platby do městské pokladny (např. daně), které mohou být zpětně použity 
na zlepšení životního prostředí.  

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel 

Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je 
provedeno stručné posouzení zdravotních rizik ve spojitosti s realizací posuzovaného záměru. 

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální zdroj 
zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do ovzduší.   

Z hlediska potenciálního zdravotního rizika jsou vyhodnoceny výsledky hlukové a rozptylové 
studie, které uvádějí předpokládanou zátěž z výstavby záměru, ze stacionárních zdrojů záměru  
a ze související dopravy.   

Hluk  

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči 
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

K obecně nepříznivým zdravotním účinkům hluku patří např. poškození sluchového aparátu 
v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Obecně se 
předpokládá i možný negativní vliv hluku na imunitní a hormonální systém či mentální zdraví. 
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Hygienický limit by měl být takový, aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina 
poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické normativy 
nejvýše přípustných hladin akustického tlaku A v pracovním i životním prostředí, které jsou obsažené 
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Výše uvedené normy jsou ve shodě se zahraničními limity. Nutno však 
zdůraznit, že i při dodržení hladin akustického tlaku A, které jsou požadovány nařízením vlády  
č. 148/2006 Sb.  nebude zajištěna plná ochrana citlivých osob, tj. minimálně 3-5 % po zdravotní stránce a 
asi u 15 % osob nezabráníme vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A 60 dB ve dne a 50 dB v noci představuje krajní meze pro obytné prostředí sídelních útvarů  
z hlediska zdravotního. 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika 

Vyhodnocení zdravotních rizik v důsledku exponování obyvatelstva hlukem je provedeno na 
základě výsledků akustické studie, ve které je vyhodnocena jak fáze výstavby, tak fáze provozu 
posuzovaného záměru „Revitalizace nádraží Žižkov, Sever“, a to pro chráněný venkovní prostor  
a chráněný venkovní prostor staveb. 

Výstupy akustické studie vyhodnocují fázi výstavby, počáteční akustickou situaci, stav v roce 
2015 (bez záměru, se záměrem, samostatný příspěvek záměru) a stav v roce 2025 (bez záměru, se 
záměrem, samostatný příspěvek záměru). Dále vyly vyhodnoceny neveřejné komunikace a stacionární 
zdroje hluku se zaměřením se na dieselagregáty.  

Akustická studie se zabývá hlukovou expozicí nejbližší okolní zástavby v době výstavby  
i provozu posuzovaného záměru a hodnotí ve výpočtových bodech denní i noční ekvivalentní hladinu 
akustického tlaku A.  

Fáze výstavby 

Akustická situace vyvolaná výstavbou 1. etapy posuzovaného záměru (součinností všech staveb 
objektů - Hotel, Residence 1 a 2, Office 1 a 2 a Retail) splňuje hygienický limit pro hluk ze stavební 
činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb, kromě objektů v ulici Malešická č. p. 2403, 2405  
a 2406 (výpočtový bod č. 11 až 13), kde jsou vypočtené hodnoty nad hygienickým limitem (max. 2,5 dB). 
Poznámka: Při použití mobilních zástěn se hodnoty ve výpočtových bodech č. 11 až 13 budou pohybovat 
pod hygienickým limitem pro  hluk ze stavební činnosti. 

Pro zajištění splnění hygienického limitu je doporučeno pro hlučné stavební práce na severní 
hranici staveniště použít mobilní zástěny o min. výšce 4 m umístěných před stavebními stroji směrem 
k chráněné zástavbě. Nejpozději v projektové dokumentaci pro stavební povolení musí být harmonogram 
stavebních prací na severní hranici staveniště (ul. Malešická) sestaven tak, aby nasazení hlučných strojů 
v jednotlivých místech objektů (Hotel, Residence 1 a Residence 2) nebyly v součinnosti. 

Ve výpočtu 2. etapy se projevuje stínění již postavených objektů multifunkčního areálu (Retail, 
Office 1 a Office 2) vůči stávající zástavbě a vůči obytným objektům záměru Residence 1 a 2. Poznámka: 
V současné době není uvažováno obydlení rezidenčních objektů areálu a provozu objektu Hotelu, Office 1 
a Office 2. V případě že by při realizace 2. etapy byly již tyto objekty v provozu, musí být hluk ze stavební 
činnosti a detailněji prověřen v chráněném venkovním prostoru stavby a v chráněném vnitřním prostoru 
staveb. 
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Při splnění hygienického limitu pro venkovní chráněný prostor staveb 65 dB bude při minimální 
zvukové izolaci R´w = 30 dB splněn hygienický limit pro chráněný vnitřní  prostor staveb 40 dB v době 
od 7 do 21 hodin. 

Nejpozději ve stupni DSP, na základě zpřesnění harmonogramu výstavby, je nutné ověřit splnění 
hygienického limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb u stávající zástavby (především ul. Malešická) a 
případně u novostaveb v závislosti na zprovoznění jednotlivých objektů v průběhu výstavby záměru. 

Fáze provozu 

V případě akustická situace vyvolané provozem záměru jsou splněny hygienické limity pro 
jednotlivé zdroje hluku za předpokladu realizace protihlukových opatření. 

Pozemní doprava 

Změna akustické situace mezi počátečním stavem a rokem 2015 bez záměru se projeví mírným 
zlepšením akustické situace v okolí ul. Jana Želivského v denní i noční době cca o 2 dB, a to především 
z důvodu přirozené obnovy vozového parku. V ul. Malešická dojde k výměně povrchu komunikace 
z dlažebních kostek na asfaltový povrch. Tato obměna spolu s přirozenou obnovou vozového parku 
přispěje ke zlepšení akustické situace v ulici Malešická až o 10 dB v denní době a až o 8 dB v noční době. 

Příspěvek záměru v roce 2015 se v ulici Jana Želivského projeví v denní době do 0,8 dB  
a v noční době bude zanedbatelný. V ulici Malešická se příspěvek záměrů projeví v denní době do 2,8 dB 
v noční době do 0,3 dB. V denní době je příspěvek způsoben především dopravními intenzitami 
vyvolanými záměrem, které jsou výraznější v denní době a dále vlivem odrazů od fasád přilehlých 
objektů. Tento doraz se projeví ve výpočtových bodech příspěvkem cca max. 0,5 dB. Odraz fasád se dá 
snížit návrhem pohltivosti fasád nové zástavby. 

Vypočtené hodnoty LAeq,T v roce 2015 se záměrem a v roce 2025 se záměrem se u nové zástavby 
(Residence 1 a 2) v denní době pohybují na severní fasádě v ul. Malešická nad hygienickým limitem 60 
dB, v noční době je hygienický limit 50 dB mírně překročen. Severní fasáda těchto objektů posuzovaného 
záměru a přilehlé prostory musí být nejpozději ve stupni DSP navrženy tak, aby v prostorech situovaných 
na tuto stranu byly splněny požadované hygienické limity pro tyty prostory (osvětlení, výměna vzduchu, 
hlučnost).  

Změna akustické situace mezi lety 2015 a 2025 se projeví mírným zlepšením akustické situace 
v okolí ul. Jana želivského v denní době cca o 2 dB a v noční době o cca 1,5 dB, a to především z důvodu 
přerozdělení dopravního proudu vlivem výstavby nových komunikací (Jarovská spojka). V ul. Malešická 
dojde ke změně akustické situace v denní době až o 3,8 dB a v noční době o 3,3 dB. Tato změna je opět 
způsobena přerozdělením dopravy na komunikační síti vlivem realizace Jarovské spojky a dalších 
komunikací v zájmovém území. 

Příspěvek záměru v roce 2025 bude v ulici Jana Želivského projeví v denní době do 1,8 dB  
a v noční době do 2,0 dB. V ulici Malešická bude příspěvek záměr v denní době do 0,5 dB, v noční době 
do 0,9 dB.  

Stacionární zdroje 

Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdrojů bude splněn v denní i v noční době při dodržení 
navržených protihlukových opatření. 
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Ovzduší 

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální zdroj 
zdravotních rizik pro obyvatele v  okolí považovat znečišťující látky emitované do ovzduší.   

Z hlediska potenciálního zdravotních rizika jsou proto vyhodnoceny výsledky  rozptylové studie, 
která uvádí imisní příspěvek oxidu dusičitého, prašného aerosolu, oxidu uhelnatého, frakce PM10  
a benzenu, jakožto hlavních škodlivin z dopravy. Je přitom použita metoda hodnocení zdravotních rizik 
(Health Risk Assessment), využívající postupy zpracované  Americkou agenturou pro ochranu životního 
prostředí (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ze kterých vychází i Metodický pokyn 
odboru ekologických rizik a monitoringu  MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ 
č.184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví 
člověka a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v ČR. 

Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívána především při přípravě podkladů ke stanovení 
přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví 
hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu v prostředí.  

Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy:  

1. Identifikace  nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o jejich 
nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou uplatnit.  

2. Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého 
vztahu dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika. 

3. Hodnocení expozice -  zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané populace 
včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace. 

4. Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry zdravotního 
rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného 
zdravotního poškození.      

Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, který je každé hodnocení rizika 
zatíženo, a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika.   

Identifikace a charakterizace nebezpečnosti 

Výběr látek – hlavními škodlivinami v rámci předkládaného záměru jsou oxid dusičitý, oxid 
uhelnatý, frakce PM10 a benzen.   

Oxid dusičitý (NO2) 

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější škodliviny emitované do ovzduší při spalovacích 
procesech. Ve většině případů je emitován převážně oxid dusnatý, který ve vnějším ovzduší  rychle 
oxiduje na oxid dusičitý, který je zdravotně podstatně významnější.   

Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.  
Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 100 až 410 µg/m3, při zvýšení koncentrace se na 
čichový vjem projevuje adaptace. 

Konverzní faktor : 1 ppm  NO2 = 1880 µg/m3. 
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Přírodní pozadí NO2 představují  roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4–9,4 µg/m3, v 
městských oblastech dosahují hodnot desítek µg/m3. V ovzduší 22 měst monitorovaných hygienickou 
službou se  roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v letech 2001-2002 pohybovaly v rozmezí od 19 
do 43 µg/m3.   

Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde může být 
dosaženo významně vyšších koncentrací, nežli ve vnějším prostředí. Jako zdroj emisí se zde uplatňuje 
hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů.  

Oxid dusičitý vykazuje při inhalační expozici významné akutní i chronické zdravotní účinky. 
Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu 
k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží.   

V současné době nejsou známy žádné zprávy o tom, že by NO2 měl karcinogenní nebo 
teratogenní účinky. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné výsledky a neumožňují 
jednoznačný závěr.  

Při pokusech u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví v podobě zhoršení plicních funkcí 
a zvýšení dráždivosti dýchacích cest  u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad  
1880 µg/m3 (1 ppm).  

Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní účinky u citlivých skupin 
populace, jako jsou bronchitici a zejména astmatici.  

Za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně 
nepříznivé účinky) považuje WHO koncentraci kolem 400 µg/m3, která u astmatiků při krátkodobé 
expozici způsobuje mírné zhoršení plicních funkcí a zvyšuje dráždivost dýchacích cest. Do klinických 
studií a experimentů ovšem nejsou zařazovány osoby s těžší formou plicních onemocnění. Při odvození 
krátkodobé imisní koncentrace z hodnoty LOAEL byl proto použit 50% bezpečnostní faktor. Směrnicová 
1hodinová maximální imisní koncentrace NO2 pak činí 200 µg/m3.    

Nejcitlivější věkovou skupinou populace se zde jeví starší děti ve věku 5–12 let, u kterých byl 
meta-analýzou studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov zjištěn 20 % nárůst rizika respiračních obtíží 
a onemocnění dolních cest dýchacích při každém zvýšení koncentrace  o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) 
při expozici v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 122 µg/m3  nebo možná vyšší. Toto zjištění je 
významné, neboť opakované respirační infekce u dětí představují zvýšené riziko poškození plic 
v pozdějších letech. Studie u menších dětí nebo u dospělé populace statisticky významný vliv na 
respirační nemocnost v souvislosti s expozicí NO2 ve vnitřním prostředí neprokázaly.  

V řadě studií byl zjištěn vyšší výskyt respiračních příznaků u dětí různého věku v závislosti na 
bydlišti v těsné blízkosti rušných komunikací s intenzivní dopravou. V některých velkých městech se 
prokázala souvislost mezi úrovní 24hodinové koncentrace NO2 a počtem návštěv u lékaře nebo 
hospitalizací u astmatiků.  

I když z žádné z těchto studií nelze spolehlivě hodnotit dlouhodobou expoziční úroveň ve vztahu 
k účinkům, souhrnně jasně ukazují na respirační účinky u dětí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu 
průměrné roční koncentrace 50–75  µg/m3 nebo vyšší. 

Jako doporučenou limitní průměrnou roční koncentraci NO2 stanovila Světová zdravotnická 
organizace hodnotu 40 µg/m3, která byla odvozena z výše zmíněné meta-analýzy studií účinků vnitřního 
ovzduší u starších dětí, konkrétně na základě nejnižší výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a navýšení  
o 28 µg/m3, při kterém již bylo zjištěno zvýšení respirační nemocnosti o 20 %. Zdůrazňuje přitom však 
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fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně 
zdravotně nepříznivý účinek neměla.   

V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná koncentrace 200 
µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40 µg/m3. Stanovené meze tolerance se od roku 2003 plynuje snižují 
tak, aby v roce 2010 dosáhly nulové hodnoty. Pro sumu oxidů dusíku NOx platí od roku 2002 imisní limit  
30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu ekosystémů.    

Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanoví vyhláška MZ č.6/2002 jako 
hygienický limit pro oxid dusičitý průměrnou jednohodinovou koncentraci 100 µg/m3. 

Oxid uhelnatý – CO 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, o něco málo lehčí než vzduch. Hlavním 
zdrojem emisí CO je nedokonalé spalování, např. v automobilech, průmyslu, teplárnách a spalovnách. 

Koncentrace imisního pozadí CO se obecně pohybují v rozmezí 0,06-0,14 mg/m3. V ovzduší 
v městských oblastech závisí koncentrace CO na intenzitě dopravy a na meteorologických podmínkách, 
mění se značně v závislosti na čase a vzdálenosti od emisních zdrojů. Průměrná osmihodinová 
koncentrace ve velkých evropských městech bývá obvykle pod 20 mg/m3 a hodinová maxima pod 60 
mg/m3. Nejvyšší koncentrace jsou obvykle měřeny poblíž hlavních komunikací. 

Vyšší koncentrace mohou být též uvnitř vozidel, v podzemních garážích, tunelech a dalších 
prostorách se spalovacími  zařízeními bez dostatečné ventilace. Průměrné několikahodinové koncentrace 
zde mohou dosáhnout až 115 mg/m3.          

V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí 
v ČR je znečištění ovzduší CO dlouhodobě sledováno ve 21 oblastech (15 měst a 6 pražských obvodů). 
V roce 2003 překročila průměrná roční koncentrace CO hodnotu 1000 µg/m3 pouze ve 4 městských 
obvodech v Praze. V ostatních sledovaných sídlech se pohybovala v rozmezí 216-671 µg/m3. 

Oxid uhelnatý jako relativně nereaktivní plyn dosahuje i v interiérech bez vlastních zdrojů 
koncentrací přibližně stejných jako ve venkovním ovzduší. Mohou zde ale být i koncentrace mnohem 
vyšší, pokud jsou v interiéru zdroje jako kouření cigaret, plynové vaření nebo vytápění bez odtahu. 
V domech s plynovým vybavením byly naměřeny nárazové koncentrace až 115 µg/m3. U kuřáků přispívá 
největším dílem k expozici oxidu uhelnatému kouření. V prostorách s kuřáky se průměrná 8hodinová 
koncentrace CO z cigaretového kouře pohybuje v rozmezí 23-46 mg/m3.        

Oxid uhelnatý neproniká pokožkou, takže jedinou významnou expoziční cestou je inhalace. 
Rychle difunduje přes alveolární, kapilární a placentární membrány. Přibližně 80-90 % absorbovaného 
CO se váže na hemoglobin červených krvinek a vzniká karboxyhemoglobin (COHb). Afinita 
hemoglobinu k oxidu uhelnatému je 200-250 x vyšší, než ke kyslíku.  

Během expozice stabilní koncentraci CO  procento COHb  nejprve rychle narůstá,  po 3 hodinách 
se začíná vyrovnávat a po 6-8 hodinách expozice dosahuje rovnovážného stavu. Vylučování CO 
z organismu probíhá podle stejných zákonitostí  jako příjem, poločas je v rozsahu 2-8 hodin.  

Proto se často imisní koncentrace a limity pro CO vyjadřují jako osmihodinové klouzavé 
průměry, neboť tak nejlépe vystihují odpověď lidského organismu a současně při nízké zátěži v běžném 
prostředí po dosažení rovnovážného stavu mohou sloužit i jako 24 hodinové koncentrace.  Je však třeba 
upozornit, že tento časový údaj neplatí pro plod u exponovaných matek, neboť u plodu je poločas 
eliminace CO mnohem delší.  
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Vazba CO s železem hemoglobinu redukuje přenosovou kapacitu krve pro kyslík a brání 
uvolňování kyslíku. To je hlavní příčinou tkáňové hypoxie (nedostatku kyslíku) při expozici nízkým 
koncentracím CO.  

Hypoxie, způsobená oxidem uhelnatým, se nejprve projevuje  poruchami funkce citlivých orgánů 
a tkání s nejvyšší spotřebou kyslíku, jako je mozek, srdce, kosterní svalstvo, vyvíjející se plod.  

U zdravých mladých lidí bylo jasně prokázáno snížení  pracovní kapacity při  maximální fyzické 
zátěži již při koncentracích karboxyhemoglobimu (COHb) nad 5 %. V některých studiích bylo 
pozorováno malé, ale statisticky významné zkrácení doby fyzické zátěže do stavu vyčerpání již při 
koncentracích COHb 3,3 - 4,3 %, ačkoliv maximální aerobní kapacita přitom nebyla zmenšena.  

Hlavní obavy však vyvolává vliv hypoxie na kardiovaskulární systém u citlivých skupin 
populace, což jsou zejména pacienti s chronickou anginou pectoris. Objektivní důkazy o zhoršování 
příznaků anginy pectoris byly získány již od koncentrace COHb 2,9 %. Epidemiologické studie 
naznačují, že expozice CO z kouření a ze znečištěného ovzduší může přispívat ke kardiovaskulární 
úmrtnosti a časnému průběhu infarktu myokardu.      

Vliv na neurologické funkce v podobě zhoršené koordinace, snížené pozornosti a poznávacích 
schopností byly prokázány u zdravých mladých lidí při koncentraci COHb nad 5 %.       

Endogenní produkce COHb se zvyšuje asi o 20 % během těhotenství. V rovnovážném stavu je 
navíc hladina fetálního COHb u plodu asi o 10-15 % vyšší, než u matky. To je pravděpodobně významné 
pro dobře známý a pravděpodobně kauzální vztah mezi kouřením matek během těhotenství a nižší 
porodní vahou a zpožděným poporodním vývojem jejich dětí. 

Při koncentracích COHb vyšších než 5-10 % může již docházet k selhání mnoha funkcí  
a k subjektivním příznakům, jako je  bolest hlavy a závratě.   

Endogenní produkce CO v lidském těle je důvodem koncentrace COHb v úrovni 0,4-0,7 %  
u zdravých lidí. Během těhotenství byla zjištěna u matek zvýšená koncentrace v rozsahu 0,7-2,5 % 
COHb.  

Hladina COHb u nekuřáků v důsledku endogenní produkce a expozice z prostředí se pohybuje 
v úrovni 0,5-1,5 %. V určitých profesí se zvýšenou expozicí jako jsou řidiči, dopravní policisté, 
pracovníci v garážích a tunelech, požárníci aj. může být dlouhodobá hladina COHb až 5 %, těžcí kuřáci 
mohou dosáhnout až 10 %.  

K ochraně nekuřáků a populace středního až staršího věku s manifestním nebo latentním postižení 
srdečních tepen před ataky akutní srdeční ischemie a k ochraně plodů  nekouřících matek před následky 
hypoxie by dle WHO neměla být překročena hladina COHb 2,5 %.             

Dle Coburn-Foster-Kanovy exponenciální rovnice, která zahrnuje všechny známé fyziologické 
proměnné veličiny v příjmu CO, bylo odvozeno, že tato hladina COHb není překročena ani při lehké  
a střední tělesné zátěži při dodržení doporučených limitů max. koncentrace CO 100 mg/m3 po dobu  
15 minut, 60 mg/m3 po dobu 30 minut, 30 mg/m3 pro 1 hodinu a 10 mg/m3 jako osmihodinový průměr.       

Hodnotu maximálního denního osmihodinového průměru koncentrace CO v vnějším ovzduší  
10 mg/m3  uvádí i imisní vyhláškou k zákonu o ochraně ovzduší  v ČR.   

Limitní jednohodinová koncentrace oxidu uhelnatého  ve vnitřním ovzduší pobytových místností 
je stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 5 mg/m3.   
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Prašný aerosol – frakce PM10 

K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se  
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu. Setkáváme 
se tak s pojmy tuhé znečišťující látky (TZL), pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, v zahraniční 
literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové suspendované částice 
(total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke). V současné době se hlavní význam klade na 
zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. 
torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních 
dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do  
2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému zjištění těchto frakcí slouží 
odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak 
např. zachycováno 50 % částic aerodynamického průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších 
částic a naopak rychle klesajícím záchytem částic s větším průměrem.  

K orientačnímu převodu TSP na PM10  navrhuje např. US EPA  konverzní faktor  0,5–0,6. Poměr 
PM2,5/PM10 je odhadován na  0,6. Tyto poměry se ovšem mohou významně lišit podle oblastí a zastoupení 
zdrojů znečištění ovzduší. V ČR je  stanoven koeficient přepočtu frakce PM10 z TSP v hodnotě 0,8. 

Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor 
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž 
představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny. Na vzniku 
jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i NO2.     

Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce  částic do 2,5 µm a hrubší frakce většího 
průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují 
sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně  dopravy  
a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně reakcemi 
plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu 
organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též 
obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. 

V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který 
může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání 
rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných 
částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.    

Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné  a vznikají nekontrolovaným 
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na 
neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během minut 
až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.  

V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištění ovzduší prašným 
aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují v rozmezí  
20-50 µg/m3 a neliší se významně od venkovských oblastí. Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % 
koncentrace PM10.  

Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se dle závěrečné zprávy Systému monitorování 
zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2002 pohybovaly ve 21 sídlech  
ČR v rozmezí 18,8–45,6 µg/m3. S výjimkou Liberce byla ve všech sledovaných sídlech překročena 
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cílového hodnota imisního limitu 20 µg/m3 platná od roku 2010. Z těchto výsledků je zřejmé, že 
z klasických škodlivin v ovzduší je prašný aerosol frakce PM10  ve městech ČR nejzávažnější.    

Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice 
dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece 
bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají 
vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod 
akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční 
nemoci plic s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je ovšem 
současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního systému jedince, 
alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.  

Poznatky  o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků  
epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti  již při 
velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou koncentraci, která by byla bez 
účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější 
frakce.  

Výsledky studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními koncentracemi PM10 a výkyvy 
celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a respirační onemocnění v amerických 
městech, byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní. 

Světová zdravotnická organizace uvádí ve druhém vydání  Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě 
v roce 2000  jako sumární odhad ze 17 studií denní zvýšení celkové úmrtnosti v souvislosti s výkyvem 
denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 o 0,74 %.        

Kromě zvýšení  denní úmrtnosti korelují  dle těchto studií výkyvy  denních imisních koncentrací 
PM10 s  počtem hospitalizací pro respirační onemocnění,  spotřebou léků k rozšíření průdušek, frekvencí 
výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu (např. kašel), a změnami plicních funkcí. 

Jako sumární odhad z různých studií vztažený ke zvýšení denní průměrné koncentrace PM10  
o 10 µg/m3 WHO uvádí konkrétně zvýšení počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění  
o 0,8 %, nárůst použití léků k rozšíření průdušek při astmatických potížích o 3 %, zvýšení počtu lidí 
trpících kašlem o 3,6 % a lidí s podrážděním dolních dýchacích cest o 3,2 %.     

Světová zdravotnická organizace proto v doporučení pro kvalitu ovzduší  pouze uvádí tyto vztahy 
závislosti pro procentuální denní změny zmíněných zdravotních parametrů a doporučené imisní limity pro 
pevný aerosol nestanovuje a ponechává na zvážení jednotlivých členských států, které zdravotní 
parametry a v jaké úrovni použijí ke  stanovení svých akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné 
době nelze stanovit prahové imisní koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo.    

Proti průzkumům akutních účinků je studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům 
pevných částic v ovzduší podstatně méně. Referují též o ovlivnění  úmrtnosti a nemocnosti  na respirační 
onemocnění.  

Studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou imisní zátěží  může být 
o více než rok kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato redukce očekávané délky života se 
přitom začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací jemných částic 10 µg/m3. Další nedávné 
studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem bronchitických symptomů u dětí a 
zhoršením  plicních funkcí u dětí i dospělých. Tyto účinky byly pozorovány již při průměrné roční 
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koncentraci PM10 méně než 30 µg/m3. WHO proto u pevného aerosolu nenavrhuje ani dlouhodobé 
průměrné limitní koncentrace, neboť ani pro chronické účinky není možné stanovit prahovou koncentraci.  

Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné  koncentrace 
PM10 o 10 µg/m3  mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence zánětu průdušek 
u dětí o 29 %.       

Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty PM10 
50 µg/m3  pro průměrnou 24hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou koncentraci. Tyto 
limitní hodnoty byly přijaty i v ČR. Limitní jednohodinová koncentrace PM10 ve vnitřním ovzduší 
pobytových místností je stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 150 µg/m3.   

Benzen 

Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při pokojové 
teplotě rychle odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Benzín obsahuje 1-5 % benzenu.  

Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou výfukové plyny, vypařování z pohonných 
hmot, cigaretový kouř, petrochemie a spalovací procesy. Vyšší koncentrace benzenu v ovzduší se mohou 
vyskytovat v okolí čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V atmosféře 
benzen setrvává hodiny až dny v závislosti na prostředí, klimatu a koncentraci dalších polutantů. 
Nejdůležitější cestou jeho degradace je reakce s hydroxylovými radikály. Může být též vymýván 
z ovzduší deštěm.  

Průměrné roční koncentrace benzenu se dle závěrečné zprávy Monitoringu HS v roce 2004 
pohybovaly v ovzduší 13 sledovaných sídel v rozmezí 0,66–4,88 µg/m3.  

Vyšší koncentrace benzenu jsou ve vnitřním prostředí budov. Průměrné koncentrace zjištěné 
hygienickou službou v bytech a mateřských školkách se pohybují kolem 6 µg/m3, maxima dosahovala až 
desítek, v extrémních případech stovek µg/m3. 

Ukazuje se tak, že ovzduší ve vnitřních prostorách budov je jak z hlediska délky expozice (lidé 
zde tráví více času, nežli venku), tak i z hlediska vyšších koncentrací, významnějším zdrojem expozice, 
nežli ovzduší venkovní.  

Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca  
50 % vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Benzen je v játrech a patrně také v kostní dřeni 
oxidován  na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol. Část vstřebaného benzenu je v nezměněné 
formě vyloučena vydechovaných vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí. Poločas benzenu  
u člověka je asi 28 hodin.  

Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, hlavně v místech 
s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic a ve vnitřním prostředí budov, kde se za hlavní 
zdroj benzenu považuje tabákový kouř. Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na 
kuřáctví. Vykouření 20 cigaret denně představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje 
běžný příjem inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.   

Benzen má nízkou akutní toxicitu. Akutní otrava inhalační a dermální cestou vyvolává  po 
počáteční stimulaci a euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže  
a sliznic. Příznaky po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.  
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Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o kauzálním 
vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a chronické 
lymfadenóze.  

Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých benzen při 
inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace. 

Vzhledem k těmto podkladům je benzen zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny 
IARC do skupiny 1 mezi prokázané lidské karcinogeny. US EPA jej též řadí do kategorie A jako známý 
lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.  

WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní 
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR1 = 6x10-6, která představuje 
geometrický průměr z rozmezí hodnot 4,4x10-6–7,5x10-6, odvozených různými modely z aktualizované 
epidemiologické studie u profesionálně exponované populace.   

Novější epidemiologické studie z pracovního prostředí s koncentracemi benzenu do 3,2 mg/m3 

zvýšený výskyt leukémie neprokázaly. Spolu s dílčími poznatky o mechanismu účinku benzenu to 
naznačuje, že aplikace bezprahového přístupu při odvození UCR může vést k nadhodnocení skutečného 
karcinogenního rizika benzenu.   

Pracovní skupina expertů EU, která  v roce 1999 vyhodnotila dosavadní postupy a výsledky 
hodnocení zdravotního rizika benzenu, dospěla k závěru, že přes uvedené nejistoty je třeba zachovat 
bezprahový přístup k hodnocení rizika benzenu, ale přesné kvantitativní hodnocení rizika provést nelze.  

Dospěla však k rozmezí, ve kterém se riziko benzenu pravděpodobně nachází. Hodnota UCR 
doporučená WHO (6x10-6) je experty EU považována za horní mez odhadu rizika, dolní mez hodnoty 
jednotky karcinogenního rizika byla s použitím sublineární křivky extrapolace odhadnuta na 5x10-8. 
Tento rozsah hodnot UCR znamená, že riziko onemocnění leukémií 1x10-6 by se mělo pohybovat  
v rozmezí roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší cca 0,2–20 µg/m3 .    

WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu pro 
ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro jednotlivé 
členské státy.  

Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, 
odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x 10-6 v úrovni roční průměrné 
koncentrace 0,17 µg/m3.  US EPA uvádí v databázi RBC2 jako únosnou koncentraci benzenu v ovzduší 
odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 0,22 µg/m3 . 

Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci 
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Při stanovení tohoto 
limitu byla vzata do úvahy praktická dosažitelnost s ohledem na existující imisní zatížení.    

                                                      
1UCR (Unit Cancer Risk) - Jednotka karcinogenního rizika, vyjadřující karcinogenní potenciál dané látky 

vztažený při standardním celoživotním expozičním scénáři ke koncentraci v  ovzduší 1 µg/m3. Je odvozena ze 
směrnice karcinogenního rizika.  

2RBC (Risk-based Concentration) - Koncentrace látky ve vodě, vzduchu a půdě, představující při 
standardním expozičním scénáři ještě přijatelnou míru rizika toxického nebo karcinogenního účinku. Nepočítá se 
s příjmem dané látky jinými expozičními cestami, ani s příjmem  jiných podobně působících látek. Jsou uvedeny 
v databázi US EPA RBC Tables.  
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Hodnocení expozice 

Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie, 
která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného záměru.   

Rozptylová studie hodnotí rozptylovým modelem SYMOS´97 verze 2006 imisní příspěvek 
provozu záměru. Jako emisní zdroje jsou hodnoceny zdroje emisí, související s posuzovaným záměrem.  
Výpočet imisních koncentrací je proveden pro rok 2010, tedy pro stav předpokládaný po  zahájení 
provozu. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů a dále pro body mimo pravidelnou 
síť, zohledňující nejbližší zástavbu v okolí záměru.  Výstupem výpočtů jsou průměrné roční koncentrace 
oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10, a benzenu. Dále je vyhodnocen i osmihodinový klouzavý 
aritmetický průměr pro CO. Krátkodobé koncentrace jsou podkladem k hodnocení rizika akutních 
nepříznivých účinků. Tyto koncentrace však představují maximum, které může být v jednotlivých 
výpočtových bodech rozptylové studie teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek.   

Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k hodnocení 
rizika chronických toxických, eventuelně pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. Avšak i v případě 
těchto hodnot je nejistotou zatíženo např. modelování imisních koncentrací suspendovaných částic frakce 
PM10 vedoucí k určitému podhodnocení, neboť nezohledňuje sekundární prašnost ani druhotný vznik 
jemné frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.  

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší 
nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů.   

Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují překračování imisních limitů ve stávajícím 
stavu ve vztahu k NO2.  Dle  modelu  ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území očekávána průměrná 
roční koncentrace kolem 28 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace  potom kolem 153 µg.m-3. Pro rok 
2010 potom v rozpětí 12,5 až 20 µg.m-3 z hlediska ročního aritmetického průměru a 100 až 300 µg.m-3  
z hlediska hodinového aritmetického průměru. 

Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročního imisního limitu PM10, epizodně dochází  
k překračování 24hodinového aritmetického průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 je v zájmovém 
území očekávána průměrná roční koncentrace kolem 27 µg.m-3, 24hodinové aritmetické průměry nejsou 
uváděny. Pro rok 2010 je uváděn roční aritmetický průměr do 18 µg.m-3, 24hodinové aritmetické průměry 
nejsou uváděny. 

Na nejbližších monitorovacích stanicích není signalizováno překračování hygienického limitu pro 
8hodinový klouzavý aritmetický průměr pro CO. 

Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překračování imisního limitu pro uvedenou škodlivinu,  
obdobně jako model ATEM pro rok 2008  jakož i pro rok  2010. 

Celkově lze při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též 
použít konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce 
exponované okolní obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. 
Vychází se tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím 
u nejbližší obytné zástavby.  

Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené 
s odhadem imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným 
škodlivinám i ve vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším. 
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Dalším důvod je ten, že koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných 
z epidemiologických studií, které jsou při hodnocení rizika používány. 

Charakterizace zdravotních rizik znečištěného ovzduší 

Riziko toxických účinků NO2 

Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu 
dusičitého je možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3, 
neboť spolehlivě prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé 
části populace, byly zjištěny až při koncentraci cca 2x vyšší. 

Dle výpočtu rozptylové studie by imisní příspěvek z provozu záměru za nejnepříznivějších 
rozptylových podmínek mohl dosahovat u okolní obytné zástavby hodnot do 2,92 µg/m3. 

Model ATEM pro rok 2010 udává hodnoty v rozmezí 110 – 228 µg/m3. 

Je tedy zřejmé, že za nepříznivých rozptylových podmínek by v zájmovém území mohlo dojít  
i bez zohlednění imisního pozadí dosaženy krátkodobé imisní koncentrace NO2, které významněji 
přesahují koncentraci 200 µg/m3, a tudíž mohou představovat riziko nepříznivých zdravotních účinků pro 
obyvatele v okolí. 

Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je standardním postupem 
kvantitativní odhad ovlivnění respirační nemocnosti exponované populace s použitím vztahů  
z epidemiologických studií, které umožňují orientačně kvantifikovat vliv imisí NO2 na respirační 
nemocnost u dětské populace. 

Nejčastěji se u nás k tomuto účelu používají vztahy závislosti expozice a účinku publikované  
v roce 1995 v rámci programu CICERO norskou biostatističkou Kristinou Aunanovou, které vycházejí ze 
statistického zpracování výsledků různých epidemiologických studií a umožňují orientačně kvantifikovat 
riziko chronických respiračních syndromů a akutních astmatických obtíží u dětské populace. Vychází se 
přitom z předpokladu, že znečištěné ovzduší není hlavní vyvolávající příčinou těchto příznaků, které se 
běžně vyskytují i u populace žijící v čistém prostředí, mají často virovou etiologii a mohou souviset i s 
klimatickými vlivy. Znečištěné ovzduší působí na tomto podkladě jako faktor zvyšující vnímavost vůči 
infekci a dráždivým látkám a prodlužující a zhoršující průběh těchto syndromů. 

Prevalenci chronických respiračních syndromů je dle Aunanové možné odhadnout podle vztahu 
OR (odds ratio) = exp (.C), kde je regresní koeficient 0,0055 (95 % interval spolehlivosti CI = 0,0026 
- 0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3. Pro výpočet prevalence výskytu astmatických 
obtíží byl odvozen regresní koeficient = 0,016 (95 % CI = 0,002 - 0,030). Zvýšení výskytu těchto 
symptomů se vztahuje k hypotetické základní úrovni při nulové koncentraci NO2 v ovzduší. Tento 
hypotetický denní výskyt chronických respiračních symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl 
vypočten na 3 %, výskyt astmatických příznaků mezi dětmi na 2 %. 

Výpočet pomocí regresního koeficientu udává tzv. poměr šancí (OR – odds ratio), který lze  
s určitým zjednodušením interpretovat jako zvýšení rizika onemocnění a při znalosti počtu exponovaných 
osob lze pak vypočíst předpokládaný počet dní v roce s onemocněním, tzv. „osobodny“ nebo prostonané 
dny („person-days“). 

V následující tabulce je na základě těchto vztahů proveden teoretický výpočet denního výskytu 
(prevalence) chronických respiračních symptomů a astmatických obtíží u dětí v zájmovém území záměru. 
Jako odhad imisního pozadí je použita průměrná roční koncentrace NO2 32,82 µg/m3. Imisní příspěvek  
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z provozu záměru by měl dle rozptylové studie dosahovat u nejbližší okolní obytné zástavby koncentraci 
do 0,10 µg/m3 roční průměrné roční koncentrace. Výpočet prevalence respiračních symptomů je proveden 
pro samotné imisní pozadí a poté pro součet imisního pozadí.  

Tab. č. 58 Teoretický výpočet denního výskytu (prevalence) chronických respiračních symptomů  

a astmatických obtíží u dětí v zájmovém území záměru  

Riziko chronických respiračních symptomů (CHRS) a astmatických obtíží (AST) u dětí v závislosti na 
průměrné roční imisní koncentraci NO2 

OR = exp (b.C) Prevalence CHRS (% populace) 
Rp (ug/m3) průměr min max P min max 

32,82 1,198 1,089 1,335 3,593 3,267 4,005 
32,92 1,198 1,089 1,336 3,595 3,268 4,008 

 Prevalence AST (% populace) 
Rp (ug/m3) průměr min max P min max 

32,82 1,691 1,068 2,677 3,381 2,136 5,353 
32,92 1,693 1,068 2,685 3,387 2,136 5,370 

Riziko toxických účinků CO 

U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek z provozu záměru pohybuje řádově pod 
doporučeným limitem, který vychází ze známých nepříznivých účinků této škodliviny. Úroveň imisního 
pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území se pohybuje na úrovni cca 1/3 imisního limitu. 

Riziko toxických účinků PM10 

Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze vycházet 
ze závěrů Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000, uvedených v kapitole IV.2. 
věnované popisu nebezpečnosti hodnocených látek. 

Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic v ovzduší na 
zdraví, které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností 
obyvatel na kardiovaskulární a respirační onemocnění, a to již při nízké úrovni expozice hluboko pod 
současnými imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o 
bezprahovém účinku. 

Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad z 
epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné koncentrace 
PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné koncentrace PM10 
spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu 
hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují neprodleně nebo se 
zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší lidé, kojenci a osoby  
s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému. 

Imisní příspěvek provozu plánovaného záměru k 24hodinové koncentraci PM10 by dle rozptylové 
studie mohl za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat maximálně hodnoty 0,78 µg/m3. 

Je tedy pravděpodobné, že za nepříznivých rozptylových podmínek mohou i v zájmovém území 
výkyvy denních koncentrací PM10 přechodně ovlivňovat respirační nemocnost a úmrtnost 
predisponovaných skupin obyvatel a určitý malý podíl na tomto vlivu zde bude mít i imisní příspěvek  
z provozu plánovaného záměru. Kvantitativní vyhodnocení tohoto vlivu není reálně možné, neboť při 
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relativně malém počtu exponovaných obyvatel bude záviset především na konkrétním zdravotním stavu  
a eventuelní individuální predispozici k nepříznivým účinkům znečištěného ovzduší. 

Ve vztahu k dlouhodobé chronické expozici se redukce očekávané délky života začíná dle 
epidemiologických studií projevovat již od průměrné roční koncentrace PM10 10 µg/m3. Zvýšení tohoto 
průměru o 10 µg/m3 by mělo být dle WHO spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence 
bronchitis u dětí o 29 %. 

Uvedené zvýšení úmrtnosti v podstatě znamená snížení počtu lidí, dožívajících se určitého věku. 
WHO uvádí ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě příklad pro populaci 100 000 mužů se strukturou 
úmrtnosti zjištěnou v Holandsku. Při zvýšení dlouhodobé expozice PM10 o 20 µg/m3 se odhaduje snížení 
počtu mužů dožívajících se 50 let o 764, 60 let o 2494 a 70 let o 6250. Souhrnně se předpokládá redukce 
očekávané délky života o 1-2 roky. 

K aplikaci tohoto vztahu v konkrétních podmínkách je obtížné zjistit nezbytné údaje o věkové 
skladbě a úmrtnosti malých souborů exponované populace. K charakterizaci rizika se proto standardně 
používá postup kvantifikace vlivu imisí pevných částic na respirační nemocnost u dětí, jakožto citlivé 
části populace. 

S použitím vztahů podle Aunanové je možné odhadovat zvýšení prevalence bronchitis  
a chronických respiračních symptomů u dětí na základě znalosti průměrné roční koncentrace PM10 podle 
vztahu OR = exp (.C), kde je regresní koeficient 0,02629 (95 % interval spolehlivosti CI = 0,00273 - 
0,05187) a C je roční průměrná koncentrace PM10 v µg/m3. Hypotetický denní výskyt bronchitis  
a chronických respiračních symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %. 

V následující tabulce je na základě tohoto vztahu proveden teoretický výpočet prevalence 
bronchitis u dětí v zájmové lokalitě záměru. Výpočet je proveden pro konzervativní odhad imisního 
pozadí PM10 v dané lokalitě 31,81 µg/m3. K této hodnotě jsou připočteny hodnoty vypočteného imisního 
příspěvku z provozu záměru, který se dle rozptylové studie pohybuje u nejbližší obytné zástavby do 0,02 
µg/m3. 

Tab. č. 59 Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti na 

průměrné roční imisní koncentraci PM10 

OR = exp (b.C) Prevalence  (% populace) Rp (ug/m3) 
průměr min max P min max 

31,81 2,308 1,091 5,207 6,923 3,272 15,621 
31,83 2,309 1,091 5,212 6,927 3,272 15,637 

Riziko karcinogenního účinku benzenu 

Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen. 
Kvantitativní hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto součástí standardního postupu 
hodnocení zdravotních rizik z dopravy. 

Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, nejsou hodnoceny 
krátkodobé maximální koncentrace a hodnocení rizika je založeno na kvantifikaci míry karcinogenního 
rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. 

Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení 
výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny. 
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Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual Lifetime 
Cancer Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer Risk), udávající 
karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci z ovzduší. 

Současná úroveň znečištění ovzduší zájmového území benzenem se pohybuje kolem 1,1 µg/m3. 
Této koncentraci benzenu by podle jednotky karcinogenního rizika WHO (6x10-6) odpovídalo při 
celoživotní expozici navýšení karcinogenního rizika ILCR 6,60x 10-6. 

Rozptylová studie udává pro zájmové území příspěvek k průměrné roční koncentraci  
0,012 µg/m3, čemuž odpovídá karcinogenní riziko ILCR 7,2 x 10-7. 

Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie považována 
hodnota ILCR = 1 x 10-6. tj. zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním rakovinou  
o 1 případ na 1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat 
za akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6. 

Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem se pravděpodobně pohybuje  
v přijatelných hodnotách a vlastní imisní příspěvek hodnoceného záměru není významný. 

Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je navíc pravděpodobné, 
že současně používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím UCR dle WHO je 
nadhodnocený a skutečné riziko je nižší. 

D. I. 3. Vlivy na akustickou situaci 

Pro vyhodnocení hluku ve fázi výstavby i provozu byla zpracována samostatná Akustická studie, 
která tvoří Přílohu č. 1 oznámení EIA. 

Hygienické limity 

Z nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující hygienické limity pro chráněný venkovní 
prostor staveb, chráněný venkovní prostor a pro chráněný vnitřní prostor staveb: 

Fáze provozu 

Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor: 

Chráněný venkovní prostor staveb pro starou hlukovou zátěž:  LAeq,16h = 70 dB 
LAeq,8h = 60 dB 

Chráněný venkovní prostor staveb v okolí hlavních pozemních komunikací: 

LAeq,16h = 60 dB 
LAeq,8h = 50 dB 

Chráněný venkovní prostor staveb v okolí pozemních komunikací: LAeq,16h = 55 dB 
LAeq,8h = 45 dB 

Hluk ze stacionárních zdrojů ve venkovním chráněném prostru staveb: LAeq,16h = 50 dB 
LAeq,8h = 40 dB 

Hygienické limity pro hluk ze železniční dopravy: 

Chráněný venkovní prostor staveb pro starou hlukovou zátěž:  LAeq,16h = 70 dB 
LAeq,8h = 65 dB 
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Chráněný venkovní prostor staveb mimo ochranné pásmo drah:  LAeq,16h = 55 dB 
LAeq,8h = 50 dB 

Hygienické limity pro chráněný vnitřní prostor staveb: 

Vnitřní chráněný prostor staveb – obytné místnosti:   LAeq,16h = 40 dB 
LAeq,8h = 30 dB 

Pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění: 
LAeq,8h = 50 dB 

Fáze výstavby 

Ve fázi výstavby byly pro obytné objekty zájmového území uvažovány následující hygienické 
limity v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb: 

LAeq,S = 60 dB pro dobu 6-7 hod 
LAeq,S = 65 dB pro dobu 7-21 hod 
LAeq,S = 60 dB pro dobu 21-22 hod 
LAeq,S = 45 dB pro dobu 22-6 hod – noční práce se nepředpokládají 

Hygienický limit pro hluk z obslužné dopravy staveniště: 

Pro dobu 7–21 hod  LAeq,s = 65 dB 

Hygienické limity pro chráněný vnitřní prostor staveb: 

Chráněný prostor staveb – obytné místnosti:    LAeq,16h = 40 dB 
LAeq,8h = 30 dB 

Pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění:  
          LAeq,8h = 50 dB 

Použitý software 

Výpočet akustické situace z liniových (dopravy) a stacionárních zdrojů byl proveden v programu 
Cadna/A verze 3.7. 

Tento software je nejrozšířenějším výpočtovým programem v EU. V software jsou 
implementovány všechny nejpoužívanější výpočtové metodiky a uživatel má možnost si vybrat pro své 
výpočty tu metodiku, která mu nejvíce vyhovuje. Výpočet byl proveden podle postupu „Metodického 
pokynu pro výpočet hladin akustického tlaku A z pozemní dopravy (VÚVA, Brno 1991)“ ve znění jeho 
novel (2004). 

Stacionární zdroje byly počítány dle ČSN ISO 9613. 

Železniční doprava je počítána dle metodiky Schall 03. 

Na základě terénního průzkumu bylo zjištěno, že zájmové území lze pro šíření hluku spíše 
charakterizovat jako terén pohltivý.  

Přesnost výpočtu 

Mezi neurčitosti výpočtu patří především vstupní údaje – zaokrouhlení mezivýpočtů, stupeň 
projektové dokumentace, přesnost mapových podkladů, apod.  
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Vypočtené hodnoty hladiny akustického tlaku A jsou uváděny pro oba výpočtové modely 
s přesností výsledků výpočtu ± 2dB. 

Výpočtové body 

Pro výpočet byly vybrány charakteristické výpočtové body v okolí zájmové lokality. V těsném 
sousedství multifunkčního souboru staveb se nenachází budovy určené k bydlení. Výpočtové body byly 
umístěny tak, aby charakterizovaly posuzovanou lokalitu a bylo možné v nich sledovat vývoj akustické 
situace (Výpočtové body jsou znázorněny na následujícím obrázku. Popis bodů je uveden v tabulce.). 

Obr. č. 29 Situace výpočtových bodů v okolí záměru 

 

Tab. č. 60 Popis výpočtových bodů v okolí záměru 

Ozn. Popis Výška bodu nad 
terénem 

VB_01 Ul. Jana Želivského č.p. 1918, obytný objekt (Měřicí místo 2) 5,5 m, 12,0 m, 18,0 m 
VB_02 Ul. Jana Želivského č.p. 1926, obytný objekt 5,5 m, 12,0 m, 18,0 m 
VB_03 Ul. Jana Želivského č.p. 2385, obytný objekt 5,5 m, 12,0 m, 18,0 m 
VB_04 Ul. Jana Želivského č.p. 2386, obytný objekt 5,5 m, 12,0 m, 18,0 m 
VB_05 Ul. Jana Želivského č.p. 2389, obytný objekt 5,5 m, 12,0 m, 18,0 m 
VB_06 Ul. Basilejské náměstí č.p. 98, obytný objekt 5,5 m, 11,0 m, 16,0 m 
VB_07 Ul. Basilejské náměstí č.p. 1823, obytný objekt 5,5 m, 11,0 m, 16,0 m 
VB_08 Ul. Jana Želivského č.p. 1806, obytný objekt (Měřicí místo 1) 5,5 m, 11,0 m, 16,0 m 
VB_09 Ul. Jana Želivského č.p. 1882, obytný objekt 5,5 m, 11,0 m, 16,0 m 
VB_10 Ul. Basilejské náměstí č.p. 1776, obytný objekt 5,5 m, 11,0 m, 16,0 m 
VB_11 Ul. Malešická č.p.2403, obytný objekt (Měřicí místo 3) 5,5 m, 9,0 m, 13,0 m 
VB_12 Ul. Malešická č.p. 2405, obytný objekt 5,5 m, 9,0 m, 13,0 m 
VB_13 Ul. Malešická č.p. 2406, obytný objekt 5,5 m, 9,0 m, 13,0 m 
VB_14 Ul. Ambrožova 2409 č.p. 1918, obytný objekt 5,5 m, 11,0 m, 16,0 m 
VB_15 Ul. Malešická, Ministerstvo obrany, administrativní objekt 3,0 m, 6,0 m 
VB_16 Ul. Malešická č.p. 2685, obytný objekt 5,5 m, 9,0 m, 13,0 m 

Posuzované stavy 

• Výstavba záměru  

• Počáteční akustická situace (PAS)  

• Stav v roce 2015 – bez záměru  
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• Stav v roce 2015 – se záměrem  

• Stav v roce 2015 – akustická situace vyvolaná pouze záměrem  

• Stav v roce 2025 – bez záměru  

• Stav v roce 2025 – se záměrem  

• Stav v roce 2025 – akustická situace vyvolaná pouze záměrem 

• Neveřejné komunikace 

• Stacionární zdroje hluku 

Vyhodnocení – fáze výstavby 

Vzhledem k neznalosti konkrétního nasazení strojů a jejich celkové délky provozu při stavebních 
pracích byl výpočet prováděn vždy pro nejnepříznivější případ a maximální nasazení strojů v jednotlivých 
modelových fázích etap výstavby. 

Liniové zdroje – mimostaveništní doprava 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z liniových zdrojů mimostaveništní dopravy 
v jednotlivých výpočtových bodech jsou uvedeny v tab. č. 7 Přílohy č. 1 Akustická studie: Hluk ze 
stavební činnosti. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti na mimostaveništních 
komunikací (tj. vyvolené provozem nákladních aut zajišťujících přepravu matriálu na stavbu na veřejných 
komunikacích) pro maximální intenzitu 89 jízd za den (tj. 13 pohybů obousměrně za hodinu) splňují 
hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v denní době od 7 do 21 hodin 65 dB. 

Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 8.3 Přílohy č. 1 Akustická studie: Hluk ze stavební 
činnosti. 

Liniové zdroje – staveništní doprava 

Staveništní doprava je doprava uvnitř staveniště na staveništních komunikacích. V tomto stupni 
projektové dokumentace nejsou známy údaje o staveništní dopravě ani o staveništních komunikacích.  

Doporučená intenzita nákladní dopravy na staveništních komunikacích pro jednotlivé fáze etapy 
je dle přepokládaného počtu nasazení strojů 20 jízd/den (jedná se pouze o pohyb nákladních automobilů 
na území staveniště v době přípravy území – tj. ve 3. fázi). Nejpozději v projektové dokumentaci pro 
stavební povolení musí být výpočet upřesněn, především v návaznosti na provoz již vystavěných objektů 
záměru. 

Bodové zdroje 

Z kapitoly B. II. 4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu vyplývají předběžné počty 
stavebních strojů, které budou používány v jednotlivých fázích výstavby. V tomto stupni projektové 
dokumentace je modelován pouze nejnepříznivější stav, tj. pro maximální počet současně pracujících 
strojů (Jejich počty nejsou v tomto stupni projektové dokumentace přesně stanoveny, jedná se o 
předpoklad.). 

Ve výpočtu je uvažováno s celkem 18 stroji, které budou různě přemisťovány po staveništi dle 
postupu výstavby jednotlivých objektů záměru.  
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Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti pro různá místa stavby 
(dle jednotlivých objektů) jsou uvedeny v tab. č. 8, 9 (etapa 1) a 10 (etapa 2) Přílohy č. 1 Akustická 
studie: Hluk ze stavební činnosti. Ve výpočtu je uvažována PHC výšky 4 m na severní hranici staveniště 
u ulice Malešická. Umístění clony je znázorněno na následujícím obrázku. Dále bylo uvažováno plné 
oplocení kolem celého staveniště o výšce 2 m.  

Obr. č. 30 Navržené protihlukové stěny – 1. etapa 

 

Pozn.: Pro každé místo stavby 1. etapy (dle objektů) bylo uvažováno 18 stavebních strojů těmito 

akustickými parametry: 1 x stroj s LWA = 115 dB s dobou nasazení 6 hod; 

2 x stroj s LWA = 111 dB s dobou nasazení 4 hod; 

4 x stroj s LWA = 105 dB s dobou nasazení 4 hod; 

5 x stroj s LWA = 101 dB s dobou nasazení 4 hod; 

3 x stroj s LWA = 90 dB s dobou nasazení 6 hod; 

3 x stroj s LWA = 86 dB s dobou nasazení 6 hod. 

� 1. etapa 

V místě stavby objektu Hotelu splňují vypočtené LAeq,S pro současně pracujících 18 strojů 
hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti. 

V místě stavby objektu Residence 1 splňují vypočtené LAeq,S pro současně pracujících 18 strojů 
hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti. 

V místě stavby objektu Residence 2 splňují vypočtené LAeq,S pro současně pracujících 18 strojů 
hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti.  

V místě stavby objektů Office 1 a Office 2 splňují vypočtené LAeq,S pro současně pracujících 18 
strojů hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti.  

V místě stavby objektů Retail splňují vypočtené LAeq,S pro současně pracujících 18 strojů 
hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti.  

Akustická situace 1. etapy výstavby vyvolaná součinností všech staveb objektů (Hotel, Residence 
1 a 2, Office 1 a 2  a Retail) splňuje hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti, kromě výpočtového 
bodu_11 a 12 (ulici Malešická), kde se hodnoty nacházejí nad hygienickým limitem. (Poznámka: Při 
použití mobilních zástěn se hodnoty ve výpočtových bodech 11 a 12 budou pohybovat pod hygienickým 
limitem pro  hluk ze stavební činnosti. 

Pro zajištění splnění hygienického limitu je doporučeno pro hlučné stavební práce na severní 
hranici staveniště je nutné použít mobilní zástěny o výšce 4 m umístěné před stavebními strojem směrem 
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k zástavbě. Nejpozději ve stupni DSP musí být harmonogram staveních prací na severní hranici staveniště 
(ulice Malešická) sestaven tak, aby nasazení hlučných strojů v jednotlivých místech objektů (Hotel, 
Residence 1 a Residence 2) nebylo v součinnosti. 

Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 8.3 Přílohy č. 1 Akustická studie: Hluk ze stavební 
činnosti. 

� 2. etapa 

V místě stavby objektů Office 3 a Office 4 splňují vypočtené LAeq,S pro současně pracujících 18 
strojů hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti.  

Akustická situace 2. etapy výstavby vyvolaná součinností všech staveb objektů (Office 3 a 4) 
splňuje hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti. 

Ve výpočtu se projevuje stínění již postavených objektů multifunkčního areálu (Retailu, Office 1 
a Office 2) vůči stávající zástavbě a vůči obytným objektům záměru Residence 1 a 2. 

Pozn.: V současné době není uvažováno obydlení rezidenčních objektů areálu a provozu objektu 
Hotelu, Office 1 a Office 2. V případě, že by při realizaci 2. etapy byly již tyto objekty v provozu, musí být 
hluk ze stavení činnosti podrobně prověřen v chráněném venkovním prostoru těchto staveb. 

Nejpozději ve stupni DSP musí být upřesněn harmonogram výstavby a na základě tohoto 
zpřesnění musí být zpřesněna akustická studie pro hluk z výstavby.  

Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 8.3 Přílohy č. 1 Akustická studie: Hluk ze stavební 
činnosti. 

Chráněný vnitřní prostor staveb 

Při dodržení protihlukových opatření (PHC, délka pracovní doby stavebních strojů, akustických 
parametrů atd.) bude splněn hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v době od 7 do 21 hod 65 dB.  

Stávající obytná zástavba v zájmovém území pochází z 2. poloviny 20 století a má zděné nebo 
železobetonové konstrukce fasád. Lze předpokládat, že minimální zvuková izolace fasád těchto objektů je 
min R´w = 30 dB. Takovéto fasády by měly zajistit splnění hygienického limitu pro chráněný vnitřní 
prostor staveb. 

Na základě zpřesnění harmonogramu výstavby v dalším stupni projektové dokumentace je nutné 
ověřit splnění hygienického limitu pro chránění vnitřní prostor staveb u stávající zástavby (především 
ulice Malešická) a případně u novostaveb v závislosti na zprovoznění jednotlivých objektů v průběhu 
výstavby záměru. 

Shrnutí fáze výstavby 

Liniové zdroje – mimostaveništní doprava 

• Maximální intenzita nákladní dopravy pro všechny fáze a etapy výstavby je 13 NA 
obousměrně/hod, tj. 91 NA (182 jízd obousměrně) za den od 7 do 21 hod. 

• V dalším stupni projektové dokumentace musí být upřesněn harmonogram pro jednotlivé 
etapy a fáze výstavby, na základě tohoto zpřesnění musí být vypracované podrobnější 
akustické posouzení hluku ze stavební činnosti. 
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Liniová zdroje – staveništní doprava 

• Doporučená intenzita nákladní dopravy na staveništních komunikacích pro jednotlivé fáze 
etapy je dle přepokládaného počtu nasazení strojů 20 jízd/den (jedná se pouze  
o pohyb nákladních automobilů v areálu staveniště v době přípravy území – tj. ve 3. fázi).  

• V dalším stupni projektové dokumentace musí být výpočet upřesněn, především v návaznosti 
na provoz již vystavěných objektů záměru. 

Bodové zdroje 

• Na každém místě výstavby objektů v 1. etapě (dle objektů) může pracovat maximálně 18 
stavebních strojů s těmito akustickými parametry:  

1 x stroj s LWA = 115 dB s dobou nasazení 4 hod;  
2 x stroj s LWA = 111 dB s dobou nasazení 4 hod; 
4 x stroj s LWA = 105 dB s dobou nasazení 4 hod;  
5 x stroj s LWA = 101 dB s dobou nasazení 6 hod;  
3 x stroj s LWA = 90 dB s dobou nasazení 6 hod;  
3 x stroj s LWA = 86 dB s dobou nasazení 6 hod. 

• Na každém místě výstavby objektů v 2.etapě (dle objektů) může pracovat maximálně 18 
stavebních strojů s těmito akustickými parametry:  

1 x stroj s LWA = 115 dB s dobou nasazení 6 hod;  
2 x stroj s LWA = 111 dB s dobou nasazení 6 hod; 
4 x stroj s LWA = 105 dB s dobou nasazení 6 hod;  
5 x stroj s LWA = 101 dB s dobou nasazení 6 hod;  
3 x stroj s LWA = 90 dB s dobou nasazení 6 hod;  
3 x stroj s LWA = 86 dB s dobou nasazení 6 hod. 

• Na severní hranici staveniště u ulice Malešická musí být při realizaci výstavby objektu Hotelu 
a Residence 1 umístěna protihluková clona výšky 4 m.  

• V místě stavby objektu Hotelu, Rezidence 1 a Rezidence 2 doporučujeme pro zajištění 
splnění limitu v ulici Malešické při stavebních pracích na okraji staveniště použití mobilních 
clon výšky 4 m umístěných před stavebními stroji směrem k chráněné zástavbě a vhodné 
rozvržení stavebních v prací.  

• Akustická situace vyvolaná výstavbou 1. etapy (součinností všech staveb objektů - Hotel, 
Residence 1 a 2, Office 1 a 2 a Retail) splňuje hygienický limit pro hluk ze stavební  
činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb, kromě objektů v ulici Malešická č. p. 2403, 
2405 a 2406 (výpočtový bod č. 11 a 12), kde jsou vypočtené hodnoty nad hygienickým 
limitem (max. 2,5 dB). Poznámka: Při použití mobilních zástěn se hodnoty ve výpočtových 
bodech č. 11 až 12 budou pohybovat pod hygienickým limitem pro hluk ze stavební činnosti. 

• Pro zajištění splnění hygienického limitu, doporučujeme pro hlučné stavební práce na severní 
hranici staveniště použít mobilní zástěny o min. výšce 4 m umístěných před stavebními stroji 
směrem k chráněné zástavbě. V dalším stupni projektové dokumentace musí být 
harmonogram staveních prací na severní hranici staveniště (ul. Malešická) sestaven tak, aby 
nasazení hlučných strojů v jednotlivých místech objektů (Hotel, Residence 1 a Residence 2) 
nebyly v součinnosti. 
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• Ve výpočtu 2. etapy se projevuje stínění již postavených objektů multifunkčního areálu 
(Retail, Office 1 a Office 2) vůči stávající zástavbě a vůči obytným objektům záměru 
Residence 1 a 2. Poznámka: V současné době není uvažováno obydlení rezidenčních objektů 
areálu a provozu objektu Hotelu, Office 1 a Office 2. V případě že by při realizace 2. etapy 
byly již tyto objekty v provozu, musí být hluk ze stavební činnosti detailněji prověřen 
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném vnitřním prostoru staveb těchto 
objektů. 

• V dalším stupni projektové dokumentace musí být upřesněn harmonogram výstavby 2. etapy 
a na základě tohoto zpřesnění musí být zpřesněna akustické studie hluku z výstavby.  

Chráněný vnitřní prostor stavby 

• Při splnění hygienického limitu pro venkovní chráněný prostoru staveb 65 dB bude při 
minimální zvukové izolaci R´w = 30 dB splněn hygienický limit pro chráněný vnitřní  prostor 
staveb 40 dB v době od 7 do 21 hodin. 

• Na základě zpřesnění harmonogramu výstavby v dalším stupni projektové dokumentace je 
nutné ověřit splnění hygienického limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb u stávající 
zástavby (především ul. Malešická) a případně u novostaveb v závislosti na zprovoznění 
jednotlivých objektů v průběhu výstavby záměru. 

Vyhodnocení – fáze provozu 

Počáteční akustická situace 

Počáteční akustická situace byla vypočtena pro hluk z automobilové, tramvajové a železniční 
dopravy. Vstupní intenzity jsou uvedeny v kap. B. II. 4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. 

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro 
vybrané výpočtové body v okolí posuzovaného záměru. Situace výpočtových bodů je uvedena na obr. č. 
27.  

Tab. č. 61 Vypočtené  LAeq,T pro rok 2007 

Počáteční akustická situace – rok 2007 
Celková 
akustické 
situace 

Železniční 
doprava 

Automobilová, 
tramvajová 

doprava a MHD 

Hygienický 
limit dle NV č. 
148/2006 Sb. 

VB 

Výška 
bodu 
nad 

terénem 
Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc 

VB_01 5,5 m 74,9 68,5 34,2 35,0 74,9 68,5 70 60 
VB_01 12,0 m 73,6 67,3 36,5 37,3 73,6 67,3 70 60 
VB_01 18,0 m 72,5 66,1 37,2 38,0 72,5 66,1 70 60 
VB_02 5,5 m 74,8 68,4 36,4 37,2 74,8 68,4 70 60 
VB_02 12,0 m 73,6 67,2 37,6 38,4 73,6 67,2 70 60 
VB_02 18,0 m 72,3 65,9 38,5 39,3 72,3 65,9 70 60 
VB_03 5,5 m 74,7 68,3 36,8 37,6 74,7 68,3 70 60 
VB_03 12,0 m 73,4 67,0 37,8 38,6 73,4 67,0 70 60 
VB_03 18,0 m 72,2 65,8 38,8 39,6 72,2 65,8 70 60 
VB_04 5,5 m 74,6 68,3 36,3 37,1 74,6 68,3 70 60 
VB_04 12,0 m 73,6 67,2 35,8 36,6 73,6 67,2 70 60 
VB_04 18,0 m 72,6 66,2 37,0 37,8 72,6 66,2 70 60 
VB_05 5,5 m 74,8 68,4 35,1 35,9 74,8 68,4 70 60 
VB_05 12,0 m 73,6 67,2 36,8 37,6 73,6 67,2 70 60 
VB_05 18,0 m 72,5 66,0 37,7 38,5 72,5 66,0 70 60 
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Počáteční akustická situace – rok 2007 
Celková 
akustické 
situace 

Železniční 
doprava 

Automobilová, 
tramvajová 

doprava a MHD 

Hygienický 
limit dle NV č. 
148/2006 Sb. 

VB 

Výška 
bodu 
nad 

terénem 
Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc 

VB_06 5,5 m 68,9 62,1 28,9 29,7 68,9 62,1 70 60 
VB_06 11,0 m 69,5 62,7 29,6 30,4 69,5 62,7 70 60 
VB_06 16,0 m 69,4 62,5 30,5 31,3 69,4 62,5 70 60 
VB_07 5,5 m 69,0 62,2 33,0 33,8 69,0 62,2 70 60 
VB_07 11,0 m 69,5 62,7 33,8 34,6 69,5 62,7 70 60 
VB_07 16,0 m 69,5 62,6 34,4 35,2 69,5 62,6 70 60 
VB_08 5,5 m 75,3 69,0 31,6 32,4 75,3 69,0 70 60 
VB_08 11,0 m 74,4 68,1 32,7 33,5 74,4 68,1 70 60 
VB_08 16,0 m 73,6 67,3 33,5 34,3 73,6 67,3 70 60 
VB_09 5,5 m 75,1 68,8 18,3 19,1 75,1 68,8 70 60 
VB_09 11,0 m 74,4 68,0 21,3 22,1 74,4 68,0 70 60 
VB_09 16,0 m 73,6 67,2 27,0 27,8 73,6 67,2 70 60 
VB_10 5,5 m 73,6 63,0 35,0 35,8 73,6 63,0 70 60 
VB_10 11,0 m 72,7 63,2 36,7 37,5 72,7 63,2 70 60 
VB_10 16,0 m 71,2 61,7 35,6 36,4 71,2 61,7 70 60 
VB_11 5,5 m 73,3 59,7 32,8 33,6 73,3 59,7 70 60 
VB_11 9,0 m 72,8 59,5 36,5 37,3 72,8 59,5 70 60 
VB_11 13,0 m 72,1 59,3 38,4 39,2 72,1 59,3 70 60 
VB_12 5,5 m 73,5 59,6 32,8 33,6 73,5 59,6 70 60 
VB_12 9,0 m 72,8 59,2 35,0 35,8 72,8 59,2 70 60 
VB_12 13,0 m 72,0 58,8 36,4 37,2 72,0 58,8 70 60 
VB_13 5,5 m 72,3 58,8 33,9 34,7 72,3 58,8 70 60 
VB_13 9,0 m 71,9 58,7 34,4 35,2 71,9 58,7 70 60 
VB_13 13,0 m 71,3 58,5 35,5 36,3 71,3 58,5 70 60 
VB_14 5,5 m 66,4 57,7 36,3 37,1 66,4 57,7 70 60 
VB_14 12,0 m 66,9 58,0 37,1 37,9 66,9 58,0 70 60 
VB_14 18,0 m 66,7 57,8 37,8 38,6 66,7 57,8 70 60 
VB_15 3,0 m 69,3 61,6 38,6 39,4 69,3 61,6 70 60 
VB_15 6,0 m 69,7 62,0 39,4 40,2 69,7 62,0 70 60 
VB_16 5,5 m 65,7 58,3 35,6 36,4 65,7 58,3 70 60 
VB_16 12,0 m 65,8 58,4 36,3 37,1 65,8 58,4 70 60 
VB_16 18,0 m 65,6 58,1 37,3 38,1 65,6 58,1 70 60 

Pozn.: Tučně vyznačené hodnoty přesahují hygienický limit nebo jsou v pásmu nepřesnosti výpočtu. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro celkovou situaci (hluk z automobilové, 
tramvajové a železniční dopravy) se pohybují v denní době v rozmezí od LAeq,16h = 65,6 dB do LAeq,16h = 
75,3 dB, v noční době se pohybují v rozmezí od LAeq,8h = 57,5 dB do LAeq,8h = 69,0 dB. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro situace - hluk ze železniční dopravy se 
pohybují v denní době v rozmezí od LAeq,16h = 18,3 dB do LAeq,16h = 39,4 dB, v noční době se pohybují 
v rozmezí od LAeq,8h = 19,1 dB do LAeq,8h = 40,2 dB. Železniční doprava splňuje hygienický limit v denní i 
v noční době. 

Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 15.5 Přílohy č. 1 Akustická studie: Hluk z provozu. 

Dominantním zdrojem je hluk z automobilové a tramvajové dopravy. Železniční doprava se 
v celkové akustické situaci neprojeví. V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A pro tramvajovou dopravu. Tramvajová doprava je dominantním zdrojem hluku 
v ulici Jana Želivského. Tramvajová trať je vedena na zvýšeném tramvajovém pásu.  
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Poznámka: Ve výhledové situaci (rok 2015) se uvažuje stejný provoz tramvají jako ve stávající 
situaci. Ve výhledovém roce 2025 dojde v ul. Jana Želivského k poklesu intenzity tramvajové dopravy,  
a to z důvodu vzniku nové komunikační sítě - Jarovská spojka, kde bude vedena do provozu  nová 
tramvajová trať, která odlehčí tramvajové dopravě v ul. Jana Želivského směrem k Basilejskému 
Náměstí. Akustická situace se výhledovém roce 2025 z tramvajové dopravy se v ul. Jana Želivského 
v úseku (Olšanská – Koněvova) zlepší o cca 4 dB. V dalších kapitolách je tramvajová trať zahrnuta 
v celkové akustické situaci. 

Tab. č. 62 Rok 2007 – vypočtené hodnoty LAeq,T – tramvajová doprava 

Počáteční akustická situace – rok 2007 

Tramvajová 
doprava 

Automobilová 
doprava 

Automobilová, 
tramvajová 

doprava a MHD 

Hygienický 
limit dle NV  
č. 148/2006 Sb. 

VB 

Výška 
bodu 
nad 

terénem 
Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc 

VB_01 5,5 m 69,9 63,7 73,2 66,8 74,9 68,5 70 60 
VB_01 12,0 m 69,1 62,9 71,8 65,3 73,6 67,3 70 60 
VB_01 18,0 m 68,1 61,9 70,5 64,0 72,5 66,1 70 60 
VB_02 5,5 m 70,1 63,9 73,0 66,5 74,8 68,4 70 60 
VB_02 12,0 m 69,3 63,1 71,6 65,1 73,6 67,2 70 60 
VB_02 18,0 m 67,9 61,7 70,3 63,8 72,3 65,9 70 60 
VB_03 5,5 m 70,1 63,9 72,9 66,4 74,7 68,3 70 60 
VB_03 12,0 m 69,1 62,9 71,4 64,9 73,4 67,0 70 60 
VB_03 18,0 m 68,0 61,8 70,2 63,7 72,2 65,8 70 60 
VB_04 5,5 m 70,0 63,8 72,8 66,3 74,6 68,3 70 60 
VB_04 12,0 m 69,2 63,0 71,6 65,1 73,6 67,2 70 60 
VB_04 18,0 m 68,3 62,1 70,5 64,0 72,6 66,2 70 60 
VB_05 5,5 m 70,1 63,9 73,0 66,5 74,8 68,4 70 60 
VB_05 12,0 m 69,1 62,9 71,7 65,2 73,6 67,2 70 60 
VB_05 18,0 m 68,1 61,9 70,7 64,0 72,5 66,0 70 60 
VB_06 5,5 m 64,5 58,3 66,9 59,8 68,9 62,1 70 60 
VB_06 11,0 m 65,0 58,8 67,6 60,4 69,5 62,7 70 60 
VB_06 16,0 m 64,8 58,6 67,6 60,3 69,4 62,5 70 60 
VB_07 5,5 m 64,3 58,1 67,2 60,1 69,0 62,2 70 60 
VB_07 11,0 m 64,9 58,7 67,7 60,6 69,5 62,7 70 60 
VB_07 16,0 m 64,8 58,6 67,7 60,4 69,5 62,6 70 60 
VB_08 5,5 m 70,0 63,8 73,9 67,5 75,3 69,0 70 60 
VB_08 11,0 m 69,5 63,3 72,8 66,4 74,4 68,1 70 60 
VB_08 16,0 m 68,7 62,5 71,9 65,5 73,6 67,3 70 60 
VB_09 5,5 m 69,7 63,5 73,7 67,3 75,1 68,8 70 60 
VB_09 11,0 m 69,3 63,1 72,7 66,3 74,4 68,0 70 60 
VB_09 16,0 m 68,6 62,4 71,9 65,5 73,6 67,2 70 60 
VB_10 5,5 m 63,5 57,3 73,2 61,7 73,6 63,0 70 60 
VB_10 11,0 m 64,4 58,2 72,1 61,6 72,7 63,2 70 60 
VB_10 16,0 m 62,9 56,7 70,5 60,0 71,2 61,7 70 60 
VB_11 5,5 m 55,1 48,9 73,2 59,4 73,3 59,7 70 60 
VB_11 9,0 m 56,0 49,8 72,7 59,0 72,8 59,5 70 60 
VB_11 13,0 m 56,8 50,6 71,9 58,6 72,1 59,3 70 60 
VB_12 5,5 m 52,7 46,5 73,4 59,4 73,5 59,6 70 60 
VB_12 9,0 m 53,5 47,3 72,8 58,9 72,8 59,2 70 60 
VB_12 13,0 m 54,0 47,8 71,9 58,4 72,0 58,8 70 60 
VB_13 5,5 m 50,5 44,3 72,3 58,7 72,3 58,8 70 60 
VB_13 9,0 m 51,3 45,1 71,9 58,5 71,9 58,7 70 60 
VB_13 13,0 m 52,0 45,8 71,3 58,3 71,3 58,5 70 60 
VB_14 5,5 m 37,8 31,7 66,3 57,6 66,4 57,7 70 60 
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Počáteční akustická situace – rok 2007 

Tramvajová 
doprava 

Automobilová 
doprava 

Automobilová, 
tramvajová 

doprava a MHD 

Hygienický 
limit dle NV  
č. 148/2006 Sb. 

VB 

Výška 
bodu 
nad 

terénem 
Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc 

VB_14 12,0 m 40,7 34,6 66,9 57,9 66,9 58,0 70 60 
VB_14 18,0 m 44,2 38,1 66,7 57,7 66,7 57,8 70 60 
VB_15 3,0 m 47,2 41,0 69,3 61,6 69,3 61,6 70 60 
VB_15 6,0 m 47,8 41,6 69,8 62,0 69,7 62,0 70 60 
VB_16 5,5 m 46,4 40,3 65,6 58,2 65,7 58,3 70 60 
VB_16 12,0 m 47,1 40,9 65,7 58,3 65,8 58,4 70 60 
VB_16 18,0 m 47,5 41,3 65,5 58,0 65,6 58,1 70 60 

Poznámka: Tučně vyznačené hodnoty přesahují hygienický limit nebo jsou v pásmu nepřesnosti výpočtu. 

Výhledová akustická situace – 2015 

Vstupní intenzity jsou uvedeny v kapitole B. II. 4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. 
Výhledová situace byla počítána pro hluk z automobilové, tramvajové a železniční dopravy.  

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro 
vybrané výpočtové body v okolí posuzovaného záměru. Situace výpočtových bodů je uvedena na obr.  
č. 27.  

Tab. č. 63 Vypočtené  LAeq,T pro rok 2015  

Situace v roce 2015 

2015 
Bez záměru 

2015 
Se záměrem 

Příspěvek 
záměru 

Samostatný 
záměr 

Hygienický 
limit dle NV č. 
148/2006 Sb. VB 

Výška 
bodu 
nad 

terénem LAeq,16h 
(dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

∆LAeq,

16h 
(dB) 
Den 

∆LAeq,

8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

VB_01 5,5 m 73,8 67,5 74,0 67,5 0,2 0,0 61,3 45,2 70/60* 60/50* 
VB_01 12,0 m 72,1 65,9 72,3 65,9 0,2 0,0 59,5 43,4 70/60* 60/50* 
VB_01 18,0 m 70,9 64,6 71,1 64,6 0,2 0,0 58,3 42,2 70/60* 60/50* 
VB_02 5,5 m 73,6 67,4 73,8 67,4 0,2 0,0 60,9 44,9 70/60* 60/50* 
VB_02 12,0 m 72,0 65,8 72,2 65,8 0,2 0,0 59,1 43,1 70/60* 60/50* 
VB_02 18,0 m 70,8 64,6 71,0 64,6 0,2 0,0 57,9 41,9 70/60* 60/50* 
VB_03 5,5 m 73,6 67,3 73,8 67,3 0,2 0,0 60,8 44,8 70/60* 60/50* 
VB_03 12,0 m 72,0 65,8 72,2 65,8 0,2 0,0 59,1 43,1 70/60* 60/50* 
VB_03 18,0 m 70,8 64,6 71,0 64,6 0,2 0,0 57,8 41,8 70/60* 60/50* 
VB_04 5,5 m 73,5 67,3 73,8 67,3 0,3 0,0 60,8 44,8 70/60* 60/50* 
VB_04 12,0 m 72,3 66,0 72,5 66,0 0,2 0,0 59,4 43,4 70/60* 60/50* 
VB_04 18,0 m 71,2 65,0 71,4 65,0 0,2 0,0 58,3 42,3 70/60* 60/50* 

VB_05 5,5 m 73,6 67,3 73,8 67,4 0,2 0,1 61,0 44,9 70/60* 60/50* 
VB_05 12,0 m 72,1 65,9 72,3 65,9 0,2 0,0 59,4 43,4 70/60* 60/50* 
VB_05 18,0 m 70,9 64,7 71,2 64,7 0,3 0,0 58,4 42,3 70/60* 60/50* 
VB_06 5,5 m 66,5 60,3 66,7 60,3 0,2 0,0 53,8 37,6 70/60* 60/50* 
VB_06 11,0 m 67,0 60,8 67,3 60,8 0,3 0,0 54,7 38,4 70/60* 60/50* 
VB_06 16,0 m 66,8 60,5 67,0 60,5 0,2 0,0 54,6 38,4 70/60* 60/50* 
VB_07 5,5 m 66,7 60,4 66,9 60,4 0,2 0,0 54,0 37,8 70/60* 60/50* 
VB_07 11,0 m 67,1 60,8 67,3 60,8 0,2 0,0 54,6 38,4 70/60* 60/50* 
VB_07 16,0 m 66,8 60,6 67,1 60,6 0,3 0,0 54,6 38,4 70/60* 60/50* 
VB_08 5,5 m 74,4 68,2 74,6 68,2 0,2 0,0 61,8 45,7 70/60* 60/50* 
VB_08 11,0 m 73,0 66,7 73,2 66,7 0,2 0,0 60,2 44,2 70/60* 60/50* 
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Situace v roce 2015 

2015 
Bez záměru 

2015 
Se záměrem 

Příspěvek 
záměru 

Samostatný 
záměr 

Hygienický 
limit dle NV č. 
148/2006 Sb. VB 

Výška 
bodu 
nad 

terénem LAeq,16h 
(dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

∆LAeq,

16h 
(dB) 
Den 

∆LAeq,

8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

VB_08 16,0 m 71,9 65,7 72,1 65,7 0,2 0,0 59,2 43,1 70/60* 60/50* 
VB_09 5,5 m 73,9 67,6 74,1 67,6 0,2 0,0 61,1 45,1 70/60* 60/50* 
VB_09 11,0 m 72,7 66,4 72,9 66,5 0,2 0,1 59,7 43,7 70/60* 60/50* 
VB_09 16,0 m 71,7 65,5 71,9 65,5 0,2 0,0 58,7 42,7 70/60* 60/50* 
VB_10 5,5 m 66,7 60,5 67,3 60,5 0,6 0,0 58,4 41,7 70/60* 60/50* 
VB_10 11,0 m 67,2 61,0 67,8 61,0 0,6 0,0 58,3 41,7 70/60* 60/50* 
VB_10 16,0 m 67,0 60,8 67,5 60,8 0,5 0,0 57,9 41,3 70/60* 60/50* 
VB_11 5,5 m 63,7 57,4 66,2 57,7 2,5 0,3 62,7 45,7 70/60* 60/50* 
VB_11 9,0 m 63,1 56,9 65,6 57,1 2,5 0,2 61,9 44,9 70/60* 60/50* 
VB_11 13,0 m 62,6 56,4 64,8 56,6 2,2 0,2 60,9 43,9 70/60* 60/50* 
VB_12 5,5 m 63,1 56,8 65,9 57,1 2,8 0,3 62,7 45,7 70/60* 60/50* 
VB_12 9,0 m 62,3 56,1 65,1 56,3 2,8 0,2 61,8 44,8 70/60* 60/50* 
VB_12 13,0 m 61,5 55,2 64,2 55,5 2,7 0,3 60,8 43,8 70/60* 60/50* 
VB_13 5,5 m 61,8 55,5 64,6 55,8 2,8 0,3 61,4 44,4 70/60* 60/50* 

VB_13 9,0 m 61,4 55,1 64,2 55,4 2,8 0,3 60,9 43,9 70/60* 60/50* 
VB_13 13,0 m 60,8 54,5 63,5 54,8 2,7 0,3 60,2 43,2 70/60* 60/50* 
VB_14 5,5 m 56,9 49,9 58,4 50,1 1,5 0,2 53,0 36,1 70/60* 60/50* 
VB_14 12,0 m 57,1 50,2 58,9 50,4 1,8 0,2 54,3 37,3 70/60* 60/50* 
VB_14 18,0 m 56,8 50,0 58,6 50,1 1,8 0,1 54,2 37,3 70/60* 60/50* 
VB_15 3,0 m 59,4 52,8 61,8 53,0 2,4 0,2 58,3 41,3 70/60* 60/50* 
VB_15 6,0 m 59,8 53,2 62,2 53,4 2,4 0,2 58,6 41,6 70/60* 60/50* 
VB_16 5,5 m 60,4 51,0 60,7 51,1 0,3 0,1 49,6 32,6 70/60* 60/50* 
VB_16 12,0 m 60,4 51,1 60,8 51,1 0,4 0,0 50,4 33,4 70/60* 60/50* 
VB_16 18,0 m 60,1 51,0 60,6 51,1 0,5 0,1 51,5 34,6 70/60* 60/50* 

Poznámka: Tučně vyznačené hodnoty jsou nad hygienickým limitem nebo v pásmu nepřesnosti výpočtu. 

* Hygienický limit DEN -  70/60 dB respektive NOC - 60/50 dB  - stará hluková zátěž/ hygienický limit pro 

samostatný záměr 

Výhledová akustická situace – 2015 bez záměru 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro celkovou situaci v roce 2015 bez záměru 
se pohybují v denní době v rozmezí od LAeq,16h =  56,8 dB do LAeq,16h = 74,4 dB, v noční době se pohybují 
v rozmezí od LAeq,8h = 49,9 dB do LAeq,8h = 68,2 dB. 

Změna akustické situace mezi počátečním stavem a rokem 2015 se projeví mírným zlepšením 
akustické situace v okolí ulice Jana želivského v denní i noční době cca o 2 dB, a to především z důvodu 
přirozené obnovy vozového parku. V ulici Malešická dojde k výměně povrchu vozovky z dlažebních 
kostek na asfaltový povrch. Tato obměna povrchu komunikace, obměna vozového parku a odstínění ulice 
Jana Želivského přispěje k zlepšení akustické situace až od 10 dB v denní době a až  
o 8 dB v noční době. 

Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 15.5 Přílohy č. 1 Akustická studie: Hluk z provozu. 
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Výhledová akustická situace – 2015 se záměrem 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro celkovou situaci v roce 2015 se 
záměrem se pohybují v denní době v rozmezí od LAeq,16h = 58,4 dB do LAeq,16h = 74,6 dB, v noční době se 
pohybují v rozmezí od LAeq,8h = 50,1 dB do LAeq,8h =  68,2 dB. 

Příspěvek záměru v roce 2015 v ulici Jana Želivského je v denní době do 0,8 dB a v noční době  
 je zanedbatelný. Na této ulici je dominantním zdrojem tramvajová doprava, která výrazně ovlivňuje 
akustickou situaci. 

V ulici Malešická se příspěvek záměrů projeví v denní době do 2,8 dB, v noční době  
do 0,3 dB. V denní době je příspěvek způsoben především dopravními intenzitami vyvolanými záměrem, 
které jsou výraznější v denní době a dále vlivem odrazů od fasád přilehlých objektů. Odraz fasád se dá 
snížit návrhem pohltivosti fasád nové zástavby. 

Poznámka: Dle výkladu Ministerstva zdravotnictví České Republiky č.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-
7.11.08 – bodu 9. Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele stanoveným výpočtem toutéž 
výpočtovou metodou, nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu 0,1-
0,9 dB. 

Vypočtené hodnoty LAeq,T po denní dobu u nové zástavby (Residence 1 a 2) se pohybují na 
severní fasádě v ul. Malešická v noční i denní době nad hygienickým limitem 50/60 dB. Severní fasáda 
těchto objektů posuzovaného záměru a přilehlé prostory musí být nejpozději ve stupni DSP navrženy tak, 
aby v prostorech situovaných na tuto stranu byly splněny požadované hygienické limity pro tyty prostory 
(osvětlení, výměna vzduchu, hlučnost). 

Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 15.5 Přílohy č. 1 Akustická studie: Hluk z provozu. 

2015 – akustická situace vyvolaná pouze záměrem 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro situaci v roce 2015 - pouze záměr se 
pohybují v denní době v rozmezí od LAeq,16h = 49,6 dB do LAeq,16h =  62,7 dB, v noční době se pohybují 
v rozmezí od LAeq,8h = 32,6 dB do LAeq,8h =  45,7 dB. Vypočtené  hodnoty se v denní i noční době 
pohybují nad hygienickým limitem 60 dB. V noční době je hygienický limit 50 dB splněn. 

Výhledová akustická situace – 2025 

Vstupní intenzity jsou uvedeny v kapitole B. II. 4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. 
Výhledová situace byla počítána pro hluk z automobilové, tramvajové a železniční dopravy.  

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro 
vybrané výpočtové body v okolí posuzovaného záměru. Situace výpočtových bodů je uvedena na obr.  
č. 27.  

Tab. č. 64 Vypočtené  LAeq,T pro rok 2025  - v okolí záměru 

Situace v roce 2025 

2025 
Bez záměru 

2025 
Se záměrem 

Příspěvek 
záměru 

Samostatný 
záměr 

Hygienický 
limit dle NV č. 
148/2006 Sb. VB 

Výška 
bodu 
nad 

terénem LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

∆LAeq,

16h 
(dB) 
Den 

∆LAeq,

8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

VB_01 5,5 m 71,1 64,9 72,4 66,3 1,3 1,4 55,0 39,2 70/60* 60/50* 
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Situace v roce 2025 

2025 
Bez záměru 

2025 
Se záměrem 

Příspěvek 
záměru 

Samostatný 
záměr 

Hygienický 
limit dle NV č. 
148/2006 Sb. VB 

Výška 
bodu 
nad 

terénem LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

∆LAeq,

16h 
(dB) 
Den 

∆LAeq,

8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

LAeq,16

h (dB) 
Den 

LAeq,8h 
(dB) 
Noc 

VB_01 12,0 m 69,2 63,0 70,7 64,7 1,5 1,7 53,8 37,9 70/60* 60/50* 
VB_01 18,0 m 67,9 61,7 69,5 63,4 1,6 1,7 53,0 37,1 70/60* 60/50* 
VB_02 5,5 m 70,8 64,7 72,2 66,2 1,4 1,5 54,2 38,4 70/60* 60/50* 
VB_02 12,0 m 69 62,8 70,6 64,6 1,6 1,8 52,6 36,8 70/60* 60/50* 
VB_02 18,0 m 67,7 61,6 69,4 63,4 1,7 1,8 51,6 35,8 70/60* 60/50* 
VB_03 5,5 m 70,8 64,6 72,2 66,1 1,4 1,5 54,1 38,3 70/60* 60/50* 
VB_03 12,0 m 69 62,8 70,6 64,6 1,6 1,8 52,5 36,7 70/60* 60/50* 
VB_03 18,0 m 67,8 61,6 69,4 63,4 1,6 1,8 51,4 35,6 70/60* 60/50* 
VB_04 5,5 m 70,7 64,5 72,2 66,1 1,5 1,6 54,1 38,4 70/60* 60/50* 
VB_04 12,0 m 69,3 63,1 70,9 64,8 1,6 1,7 52,8 37,0 70/60* 60/50* 
VB_04 18,0 m 68,2 62,0 69,8 63,8 1,6 1,8 51,9 36,1 70/60* 60/50* 
VB_05 5,5 m 70,8 64,6 72,2 66,1 1,4 1,5 54,5 38,7 70/60* 60/50* 
VB_05 12,0 m 69,2 63,0 70,7 64,6 1,5 1,6 53,3 37,4 70/60* 60/50* 
VB_05 18,0 m 68,0 61,8 69,6 63,5 1,6 1,7 52,6 36,7 70/60* 60/50* 

VB_06 5,5 m 63,3 57,0 65,1 59,0 1,8 2,0 49,5 33,4 70/60* 60/50* 
VB_06 11,0 m 63,9 57,6 65,7 59,5 1,8 1,9 50,7 34,5 70/60* 60/50* 
VB_06 16,0 m 63,7 57,3 65,4 59,2 1,7 1,9 50,8 34,6 70/60* 60/50* 
VB_07 5,5 m 63,8 57,3 65,3 59,1 1,5 1,8 51,4 35,3 70/60* 60/50* 
VB_07 11,0 m 64,2 57,8 65,7 59,5 1,5 1,7 51,8 35,7 70/60* 60/50* 
VB_07 16,0 m 63,9 57,5 65,5 59,3 1,6 1,8 51,6 35,5 70/60* 60/50* 
VB_08 5,5 m 72,1 65,7 73,1 66,8 1,0 1,1 60,2 44,2 70/60* 60/50* 
VB_08 11,0 m 70,4 64,0 71,6 65,4 1,2 1,4 58,5 42,5 70/60* 60/50* 
VB_08 16,0 m 69,3 62,9 70,6 64,3 1,3 1,4 57,4 41,4 70/60* 60/50* 
VB_09 5,5 m 71,4 65,1 72,5 66,3 1,1 1,2 59,5 43,5 70/60* 60/50* 
VB_09 11,0 m 70,1 63,7 71,3 65,1 1,2 1,4 58,1 42,1 70/60* 60/50* 
VB_09 16,0 m 69,1 62,7 70,4 64,1 1,3 1,4 57,0 41,0 70/60* 60/50* 
VB_10 5,5 m 64,1 57,5 65,4 59,0 1,3 1,5 54,9 38,2 70/60* 60/50* 

VB_10 11,0 m 64,5 58,0 65,9 59,6 1,4 1,6 54,8 38,2 70/60* 60/50* 
VB_10 16,0 m 64,3 57,8 65,7 59,4 1,4 1,6 54,3 37,8 70/60* 60/50* 
VB_11 5,5 m 62,4 54,2 62,6 54,7 0,2 0,5 58,7 41,7 70/60* 60/50* 
VB_11 9,0 m 61,7 53,6 62,1 54,2 0,4 0,6 57,8 40,8 70/60* 60/50* 
VB_11 13,0 m 61,0 53,0 61,5 53,9 0,5 0,9 56,9 39,9 70/60* 60/50* 
VB_12 5,5 m 62,0 53,6 62,1 53,8 0,1 0,2 58,6 41,6 70/60* 60/50* 
VB_12 9,0 m 61,2 52,9 61,3 53,1 0,1 0,2 57,8 40,8 70/60* 60/50* 
VB_12 13,0 m 60,3 52 60,5 52,4 0,2 0,4 56,8 39,8 70/60* 60/50* 
VB_13 5,5 m 60,8 52,3 60,9 52,5 0,1 0,2 57,4 40,4 70/60* 60/50* 
VB_13 9,0 m 60,3 51,9 60,5 52,1 0,2 0,2 56,9 39,9 70/60* 60/50* 
VB_13 13,0 m 59,7 51,3 59,9 51,6 0,2 0,3 56,2 39,2 70/60* 60/50* 
VB_14 5,5 m 56,6 47,8 56,6 47,9 0,0 0,1 49,3 32,4 70/60* 60/50* 
VB_14 12,0 m 56,7 47,9 56,7 48,0 0,0 0,1 50,6 33,7 70/60* 60/50* 

VB_14 18,0 m 56,3 47,6 56,4 47,7 0,1 0,1 50,7 33,9 70/60* 60/50* 
VB_15 3,0 m 58,3 49,7 58,4 49,8 0,1 0,1 54,3 37,3 70/60* 60/50* 
VB_15 6,0 m 58,8 50,1 58,8 50,3 0,0 0,2 54,8 37,7 70/60* 60/50* 
VB_16 5,5 m 60,4 50,5 60,4 50,6 0,0 0,1 55,2 37,7 70/60* 60/50* 
VB_16 12,0 m 60,4 50,5 60,5 50,6 0,1 0,1 55,2 37,8 70/60* 60/50* 
VB_16 18,0 m 60,1 50,3 60,2 50,3 0,1 0,0 55,0 37,6 70/60* 60/50* 

Poznámka: Tučně vyznačené hodnoty jsou nad hygienickým limitem nebo v pásmu nepřesnosti výpočtu. 
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* Hygienický limit DEN -  70/60 dB respektive NOC - 60/50 dB  - stará hluková zátěž/ hygienický limit pro 

samotný záměr 

Výhledová akustická situace – 2025 bez záměru 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro celkovou situaci v roce 2025 bez záměru 
se pohybují v denní době v rozmezí od LAeq,16h =  56,3 dB do LAeq,16h =  72,1 dB, v noční době se pohybují 
v rozmezí od LAeq,8h = 47,6 dB do LAeq,8h =  65,7 dB. 

Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 15.5 Přílohy č. 1 Akustická studie: Hluk z provozu. 

Výhledová akustická situace – 2025 se záměrem 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro celkovou situaci v roce 2025 se 
záměrem se pohybují v denní době v rozmezí od LAeq,16h = 56,4 dB do LAeq,16h = 73,1 dB, v noční době se 
pohybují v rozmezí od LAeq,8h = 47,7 dB do LAeq,8h = 66,8 dB. 

Změna akustické situace mezi lety 2015 a 2025 se projeví mírným zlepšením akustické situace 
v okolí ul. Jana Želivského v denní době cca o 2 dB a v noční době o cca 1,5 dB, a to především z důvodu 
přerozdělení dopravního proudu vlivem výstavby nových komunikací (Jarovská spojka). V ul. Malešická 
dojde ke změně akustické situace v denní době až o 3,8 dB a v noční době o 3,3 dB. Tato změna je opět 
způsobena přerozdělením dopravy na komunikační síti vlivem realizace Jarovské spojky a dalších 
komunikací v zájmovém území. 

Příspěvek záměru v roce 2025 v ulici Jana Želivského je v denní době do 1,8 dB, v noční době  
do 2,0 dB. V ulici Malešická se příspěvek záměrů projeví v denní době do 0,5 dB, v noční době  
do 0,9 dB.  

Poznámka: Dle výkladu Ministerstva zdravotnictví České Republiky č.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-
7.11.08 – bodu 9. Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele stanoveným výpočtem toutéž 
výpočtovou metodou, nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu 0,1-
0,9 dB. 

Vypočtené hodnoty LAeq,T se u nové zástavby (Residence 1 a 2)  pohybují na severní fasádě  
v ul. Malešická nad hygienickým limitem 60/50 dB pro denní/noční dobu. Oproti roku 2015 dojde v roce 
2025 k poklesu o cca 2 dB v noční i denní době, a to z důvodu přerozdělení dopravy na novou 
komunikační síť (Jarovská spojka). Severní fasáda těchto objektů posuzovaného záměru a přilehlé 
prostory musí být nejpozději ve stupni DSP navrženy tak, aby v prostorech situovaných na tuto stranu 
byly splněny požadované hygienické limity pro tyty prostory (osvětlení, výměna vzduchu, hlučnost). 
Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 15.5 Přílohy č. 1 Akustická studie: Hluk z provozu. 

2025 – akustická situace vyvolaná pouze záměrem 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro situaci v roce 2025 - pouze záměr se 
pohybují v denní době v rozmezí od LAeq,16h = 49,3 dB do LAeq,16h = 60,2 dB, v noční době se pohybují 
v rozmezí od LAeq,8h = 32,4 dB do LAeq,8h = 44,2 dB. Vypočtené  hodnoty se v denní době pohybují na 
hranici hygienického limitu 60 dB. V noční době je hygienický limit 50 dB splněn.  
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Neveřejné komunikace 

Výpočet pro neveřejné komunikace byl proveden pro vjezd do podzemních garáží bytových 
domů v severozápadní části území. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku z neveřejných 
komunikacích jsou uvedeny v tabulce č. 64.  

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro situaci v roce 2015 – z neveřejných 
komunikací (hluk z automobilové dopravy) se pohybují v denní době do LAeq,8h =  36,1 dB, v noční době 
se pohybují do LAeq,1h =  19,1 dB u okolní zástavby.  

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z neveřejných komunikací splňují 
hygienický limit LAeq,T = 50/40 dB pro den/noc.  

Stacionární zdroje hluku 

V daném stupni projektové dokumentace jsou uváděny pouze předpoklady umístění stacionárních 
zdrojů, předpokládané akustické výkony na základě technických zpráv projektantů profesí. V dalším 
stupni projektové dokumentace je nutné umístění, počty, chod a akustické parametry stacionárních zdrojů 
upřesnit.  

Umístění stacionárních zdrojů na střechách objektů posuzovaného záměru je uvedeno v příloze 
15.2 Přílohy č. 1 Akustická studie: Hluk z provozu. 

Tab. č. 65 Vypočtené LAeq,T ze stacionárních zdrojů a neveřejných komunikací záměru 

Stacionární zdroje a neveřejné komunikace záměru 

Stacionární 
zdroje 

Stacionární 
zdroje s PHO 

Neveřejné 
komunikace 

Celková 
situace 

Stacionární 
zdroje s PHO a 

neveřejné 
komunikace 

Hygienický 
limit dle NV č. 
148/2006 Sb. VB 

Výška 
bodu 
nad 

terénem 
LAeq,8h 
(dB) 
Den 

LAeq,1h 
(dB) 
Noc 

LAeq,8h 
(dB) 
Den 

LAeq,1h 
(dB) 
Noc 

LAeq,8h 
(dB) 
Den 

LAeq,1h 
(dB) 
Noc 

LAeq,8h 
(dB) 
Den 

LAeq,1h 
(dB) 
Noc 

LAeq,8h 
(dB) 
Den 

LAeq,1h 
(dB) 
Noc 

VB_01 5,5 m 41,3 38,3 36,4 33,4 19,6 - 36,5 33,4 50 40 
VB_01 12,0 m 43,4 40,4 37,7 34,7 20,4 - 37,8 34,7 50 40 
VB_01 18,0 m 45,4 42,4 39,1 36,1 21,1 - 39,2 36,1 50 40 
VB_02 5,5 m 42,2 39,2 36,4 33,4 23,0 - 36,6 33,4 50 40 
VB_02 12,0 m 43,8 40,8 37,8 34,8 24,2 - 38,0 34,8 50 40 
VB_02 18,0 m 46,0 43,0 39,1 36,1 25,3 - 39,3 36,1 50 40 
VB_03 5,5 m 44,8 41,8 38,1 35,1 26,8 9,8 38,4 35,1 50 40 
VB_03 12,0 m 45,1 42,1 39,1 36,1 28,7 11,7 39,5 36,1 50 40 
VB_03 18,0 m 47,6 44,6 39,9 36,9 29,0 12,1 40,2 36,9 50 40 
VB_04 5,5 m 44,1 41,1 38,2 35,2 34,9 17,9 39,9 35,3 50 40 
VB_04 12,0 m 46,0 43,0 38,8 35,8 34,9 17,9 40,3 35,9 50 40 
VB_04 18,0 m 47,6 44,6 39,8 36,8 34,5 17,6 40,9 36,9 50 40 
VB_05 5,5 m 44,0 41,0 38,0 35,0 36,0 19,1 40,1 35,1 50 40 
VB_05 12,0 m 46,8 43,8 39,1 36,1 36,1 19,1 40,9 36,2 50 40 
VB_05 18,0 m 49,4 46,4 41,1 38,1 35,6 18,7 42,2 38,1 50 40 
VB_06 5,5 m 43,3 40,3 33,7 30,7 27,9 10,9 34,7 30,7 50 40 
VB_06 11,0 m 45,9 42,9 34,9 31,9 29,8 12,9 36,1 32,0 50 40 
VB_06 16,0 m 48,4 45,4 37,1 34,1 30,0 13,1 37,9 34,1 50 40 
VB_07 5,5 m 46,3 43,3 35,9 32,9 26,6 9,7 36,4 32,9 50 40 
VB_07 11,0 m 47,1 44,1 36,7 33,7 27,6 10,6 37,2 33,7 50 40 
VB_07 16,0 m 47,7 44,7 38,3 35,3 28,9 12,0 38,8 35,3 50 40 
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Stacionární zdroje a neveřejné komunikace záměru 

Stacionární 
zdroje 

Stacionární 
zdroje s PHO 

Neveřejné 
komunikace 

Celková 
situace 

Stacionární 
zdroje s PHO a 

neveřejné 
komunikace 

Hygienický 
limit dle NV č. 
148/2006 Sb. VB 

Výška 
bodu 
nad 

terénem 
LAeq,8h 
(dB) 
Den 

LAeq,1h 
(dB) 
Noc 

LAeq,8h 
(dB) 
Den 

LAeq,1h 
(dB) 
Noc 

LAeq,8h 
(dB) 
Den 

LAeq,1h 
(dB) 
Noc 

LAeq,8h 
(dB) 
Den 

LAeq,1h 
(dB) 
Noc 

LAeq,8h 
(dB) 
Den 

LAeq,1h 
(dB) 
Noc 

VB_08 5,5 m 45,7 42,7 35,4 32,4 23,7 - 35,7 32,4 50 40 
VB_08 11,0 m 46,2 43,2 36,6 33,6 24,7 - 36,9 33,6 50 40 
VB_08 16,0 m 46,5 43,5 37,3 34,3 25,7 - 37,6 34,3 50 40 
VB_09 5,5 m 35,0 32,0 26,7 23,7 21,5 - 27,8 23,7 50 40 
VB_09 11,0 m 37,1 34,1 28,9 25,9 22,5 - 29,8 25,9 50 40 
VB_09 16,0 m 45,2 42,2 35,0 32,0 23,4 - 35,3 32,0 50 40 
VB_10 5,5 m 47,3 44,3 36,5 33,5 32,7 15,8 38,0 33,6 50 40 
VB_10 11,0 m 48,9 45,9 38,8 35,8 34,0 17,1 40,0 35,9 50 40 
VB_10 16,0 m 50,4 47,4 39,6 36,6 34,0 17,1 40,7 36,6 50 40 
VB_11 5,5 m 42,8 39,8 37,3 34,3 33,8 17,0 38,9 34,4 50 40 
VB_11 9,0 m 44,2 41,2 38,4 35,4 34,3 17,5 39,8 35,5 50 40 
VB_11 13,0 m 46,4 43,4 41,1 38,1 35,4 18,6 42,1 38,1 50 40 
VB_12 5,5 m 45,4 42,4 36,8 33,8 26,3 9,5 37,2 33,8 50 40 
VB_12 9,0 m 47,1 44,1 37,5 34,5 27,6 10,8 37,9 34,5 50 40 
VB_12 13,0 m 47,9 44,9 38,9 35,9 29,0 12,2 39,3 35,9 50 40 
VB_13 5,5 m 44,6 41,6 35,5 32,5 24,0 7,2 35,8 32,5 50 40 
VB_13 9,0 m 44,4 41,4 36,2 33,2 24,6 7,8 36,5 33,2 50 40 
VB_13 13,0 m 45,6 42,6 37,4 34,4 27,2 10,4 37,8 34,4 50 40 
VB_14 5,5 m 38,5 35,5 33,7 30,7 - - 33,7 30,7 50 40 
VB_14 12,0 m 40,4 37,4 34,1 31,1 - - 34,1 31,1 50 40 
VB_14 18,0 m 43,9 40,9 36,6 33,6 - - 36,6 33,6 50 40 
VB_15 3,0 m 38,6 35,6 32,9 29,9 17,4 - 33,0 29,9 50 40 
VB_15 6,0 m 39,5 36,5 33,8 30,8 17,8 - 33,9 30,8 50 40 
VB_16 5,5 m 34,6 31,6 31,2 28,2 10,8 - 31,2 28,2 50 40 
VB_16 12,0 m 35,5 32,5 31,9 28,9 13,7 - 32,0 28,9 50 40 
VB_16 18,0 m 37,0 34,0 33,1 30,1 13,7 - 33,1 30,1 50 40 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro situaci v roce 2015 - hluk ze 
stacionárních zdrojů se pohybují v denní době v rozmezí od LAeq,8h = 34,6 dB do LAeq,8h = 50,4 dB, 
v noční době se pohybují v rozmezí od LAeq,1h = 31,6 dB do LAeq,1h = 47,4 dB. Vypočtené ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A překračují hygienický limit pro hluk ze stacionárních  zdrojů u okolní 
zástavby v denní i noční době. 

U nových staveb je překročen hygienický limit především ve vyšších patrech (blízko střechy).  

Z tohoto důvodu je nutné respektovat navržená protihluková opatření. 

Vzhledem k tomu, že v tomto stupni projektové dokumentace jsou informace o nočním provozu 
jen orientační, byla navržena protihluková opatření formou clon, s tím že v dalším stupni projektové 
dokumentace musí být upřesněny vstupní parametry všech  stacionárních zdrojů, tzn. jejich velikost, 
přesné umístění, chod a akustické parametry a na základě tohoto zpřesnění ověřit návrhy protihlukových 
opatření a případně optimalizovat nároky. 
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Odhlučnění vůči nové a stávající zástavbě (navržená opatření): 

• Technologické celky uzavřít do technických podlaží (v případě, že toto řešení nelze 
realizovat kvůli odstupovým vzdálenostem, bude potřeba navrhnou jednotky s nižšími 
akustickými parametry nebo jiné rozmístění jednotek v kombinaci se clonami); 

• Kolem technologií realizovat clony o výšce minimálně 0,75 m nad jednotky. Odstup clon 
bude upřesněn na základě konzultace s projektantem technologie (potřeba vzduchu pro 
jednotky). 

• Maximální akustický výkon VZT jednotek LWA = 80 dB. V noční době poloviční výkon. 

• Maximální akustický výkon suchých, případně hybridních chladičů LWA = 85 dB. V noční 
době poloviční výkon. 

• Maximální akustický výkon kondenzačních jednotek systémů split LWA = 75 dB. V noční 
době poloviční výkon. (Předpokládá se pouze u 20 % bytů). 

• Maximální zatlumená ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro objekty centrální 
strojovny VZT - LAeq,T = 50 dB v 1 m od žaluzií na úrovni terénu. V noční době poloviční 
výkon. Žaluzie na úrovni terénu. 

• Maximální akustický výkon odtahu ze suterénních garáží LWA = 80 dB. V noční době 
poloviční výkon. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro situaci v roce 2015 - hluk ze 
stacionárních zdrojů včetně protihlukových opatření se pohybují v denní době v rozmezí od LAeq,8h = 26,7 
dB do LAeq,8h = 41,1 dB, v noční době se pohybují v rozmezí od LAeq,1h = 23,7 dB do LAeq,1h = 38,1 dB. 
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A splňují hygienický limit pro hluk ze stacionárních  
zdrojů u okolní zástavby v denní i noční době. 

V dalším stupni projektové dokumentace musí být upřesněny vstupní parametry a na jejich 
základě ověřeny návrhy protihlukových opatření. 

Akustická situace vyvolaná chodem dieselagregátů 

V tomto stupni projektové dokumentace není samostatně počítán chod dieselagregátů. Výpočet je 
proveden v rámci stacionárních zdrojů. Předpokládá se celkem 6 dieselagregátů. Tři dieselagregáty jsou 
větší a tři menší. Předpokládá se nasávání v úrovní terénu a výfuky budou vyvedeny nad střechu objektů. 
Dieselagregáty jsou umístěny ve strojovnách v 1. PP. Dieselagregáty budou sloužit pouze jako záložní 
zdroje při výpadku elektrické energie. Dieselagregáty nebudou v trvalém chodu. Měsíčně budou 
prováděny zkoušky chodu dieselagregátů. 

• U objektů Office 1, Office 4 a obchodně-komerčního centra – maximální akustický výkon 
dieselagregátů L WA = 80 dB. 

• U objektů Hotelu, Residence 1 a Residence 2 – maximální akustický výkon dieselagregátů  
LWA = 75 dB. 

• Předpokládaný chod dieselagregátů je pouze při výpadku elektrické energie. 

• Zkušební provoz dieselagregátů bude prováděn 1 x za 3 měsíce po dobu 15 min. 

V dalším stupni projektové dokumentace musí být upřesněny vstupní údaje k umístění 
dieselagregátů, chodu, akustických parametrů a na základě tohoto upřesnění navrženo protihlukové 
opatření. 
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Akustická situace – objekty záměru 

V této kapitole jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 2 m před objekty záměru 
pro výhledový rok 2015 a 2025, vždy pro celkovou akustickou situaci. Výpočet byl proveden na základě 
výpočtu hodnocení fasád. 

Tab. č. 66 Vypočtené L Aeq,T pro objekty záměru – celková situace rok 2015 a 2025 

2015 2025 

Maximální hodnota LAeq,T 2 m před 
fasádou DEN/NOC 

Maximální hodnota LAeq,T 2 m před 
fasádou DEN/NOC Objekt 

Sever Východ Jih Západ Sever Východ Jih Západ 

H
yg

ie
ni

ck
ý 

lim
it 

dl
e 

N
V

 č
. 1

48
/2

00
6 

S
b.

 

Hotel 69/60 59/45 65/59 71/64 68/61 55/47 63/56 69/63 - 
Rezidence1 65*/56* 56/51 54/48 56/50 61*/53* 52/48 53/47 54/48 60/50 
Rezidence2 65*/56* 65*/56* 45/37 53/44 62*/53* 63*/54* 45/37 53/44 60/50 

Office 1 67/- 48/- 64/- 70/- 65/- 47/- 63/- 69/- - 
Office 2 64/- 46/- 65/- 68/- 62/- 45/- 64/- 67/- - 
Office 3 46/- 53/- 60/- 59/- 46/- 53/- 60/- 59/- - 
Office 4 50/- 59/- 60/- 58/- 49/- 59/- 58/- 58/- - 
Retail 57/- 60/- 57/- 71/- 57/- 60/- 57/- 69/- - 

Poznámka: Tučně vyznačené hodnoty přesahují hygienický limit.  

*  Severní fasáda obytných domů posuzovaného záměru a přilehlé prostory musí být nejpozději 
ve stupni DSP navrženy tak, aby v prostorech situovaných na tuto stranu byly splněny 
požadované hygienické limity pro tyty prostory (osvětlení, výměna vzduchu, hlučnost). 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny objekty Hotelu, Rezidence 1 a 2 včetně znázornění 
hodnocení fasád pro denní dobu. V symbolu jsou vždy uvedeny maximální hladiny 2 m před fasádou 
objektu. 

Obr. č. 31 Hodnocení fasád – 2015 a 2025 – DEN – pro Hotel, Rezidenci 1 a 2 

2015 – DEN 2025 - DEN 
Hotel Hotel  

  
Rezidence1 Rezidence 1 
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2015 – DEN 2025 - DEN 

  
Rezidence 2 Rezidence 2 

  

Návrh minimální izolace fasád objektů záměru 

Návrh minimální zvukové izolace fasád objektů záměru dle ČSN 73 0532 je proveden pro 
nejnepříznivější situace, tj. pro rok 2015 se záměrem pro hluk z automobilové, tramvajové a železniční 
dopravy, včetně stacionárních zdrojů hluku. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A je 
proveden v předchozím textu. V následující tabulce jsou uvedeny nejnepříznivější hodnoty na 
jednotlivých objektech a následně je uveden minimální požadavek na zvukovou izolaci fasád. Návrh 
minimální zvukové izolace fasád je pouze orientační. V dalším stupni projektové dokumentace musí být 
upřesněn dle jednotlivých funkcí v objektu. 

Tab. č. 67 Minimální požadavek na zvukovou izolaci fasád dle ČSN 73 0532 

Vypočtená hodnota L Aeq,T (dB) 
Automobilová, 
tramvajová a 

železniční 
doprava 

Stacionární 
zdroje Celková hladina 

Návrh 
minimální 
zvukové 
izolace 
fasád 

Ozn. Funkce 

DEN NOC DEN NOC DEN NOC R´w (dB) 
H1 Hotel 71 64 65* 62* 72,0 66,1 43 
R1 Residence 1 65 56 46 43 65,1 56,2 38 
R1 Residence 1  56 49 47 43 56,5 50,0 30 
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Vypočtená hodnota L Aeq,T (dB) 
Automobilová, 
tramvajová a 

železniční 
doprava 

Stacionární 
zdroje 

Celková hladina 

Návrh 
minimální 
zvukové 
izolace 
fasád 

Ozn. Funkce 

DEN NOC DEN NOC DEN NOC R´w (dB) 
západní křídlo 

R1 
Residence 1 

východní  křídlo 
56 46 50* 47* 57,0 49,5 30 

R2 Residence 2 65 56 47 44 65,1 56,3 38 

R2 
Residence 2 –

východní křídlo 
65 56 48* 45* 65,1 56,3 38 

O1 Office 1 70 64 55* 52* 70,1 64,3 38 
O2 Office 2 68 62 59* 56* 68,5 63,0 38 
O3 Office 3 60 53 62* 59* 64,1 60,0 33 
O4 Office 4 61 50 58* 55* 62,8 56,2 33 

Retail Retail 71 65 65* 62* 72,0 66,8 38** 

Poznámka: * maximální hodnota na objektu – jedná se o hodnotu na střeše objektu. 
** požadavek na obchodní plochy není v ČSN stanoven. Hodnota uvedená v tabulce je 
orientační a navržena na maximální hodnotu na fasádě objektu (tj. západní strana  ul. 
Jana Želivského). 

Shrnutí fáze provozu 

V dalším stupni projektové přípravy by měla být dodržena výše uvedená základní protihluková 
opatření a respektována doporučení, která byla navržena na základě akustických výpočtů. V následujících 
odstavcích jsou stručně shrnuty závěry akustické studie. Obecná doporučení jsou vždy uvedena 
v příslušné tématické kapitole. 

Pozemní doprava 

• Počáteční akustická situace v roce 2007 v denní i noční době přesahuje hygienický limit pro 
starou hlukovou zátěž u stávající obytné zástavby v okolí posuzovaného záměru. 

• Vliv železniční dopravy je v počáteční akustické situaci zanedbatelný. Dominantním zdrojem 
hluku je automobilová a tramvajová doprava. Tramvajová doprava je dominantní především v ul. 
Jana Želivského.  

• Železniční doprava bude v roce 2015 vůči stávající zástavbě odstíněna objekty záměru. 
Dominantním zdrojem hluku bude ve výhledovém roce 2015 automobilová a tramvajová 
doprava.  

• Změna akustické situace mezi počátečním stavem a rokem 2015 bez záměru se projeví mírným 
zlepšením akustické situace v okolí ul. Jana Želivského v denní i noční době cca o 2 dB, a to 
především z důvodu přirozené obnovy vozového parku. V ul. Malešická dojde k výměně povrchu 
komunikace z dlažebních kostek na asfaltový povrch. Tato obměna spolu s přirozenou obnovou 
vozového parku přispěje ke zlepšení akustické situace v ulici Malešická až o 10 dB v denní době 
a v noční době až o 8 dB. 

• Příspěvek záměru v roce 2015 se v ulici Jana Želivského projeví v denní době do 0,8 dB  
a v noční době bude zanedbatelný. V ulici Malešická se příspěvek záměrů projeví v denní době 
do 2,8 dB v noční době do 0,3 dB. V denní době je příspěvek způsoben především dopravními 
intenzitami vyvolanými záměrem, které jsou výraznější v denní době a dále vlivem odrazů od 
fasád přilehlých objektů. Tento odraz se projeví ve výpočtových bodech příspěvkem cca max. 0,5 
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dB. Odraz fasád se dá snížit návrhem pohltivosti fasád nové zástavby. Poznámka: Dle výkladu 
Ministerstva zdravotnictví České Republiky č.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08 – bodu 9. Při 
hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele stanoveným výpočtem toutéž výpočtovou metodou, 
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu 0,1-0,9 dB. 

• Vypočtené hodnoty LAeq,T v roce 2015 se záměrem a v roce 2025 se záměrem se u nové zástavby 
(Residence 1 a 2) v denní době pohybují na severní fasádě v ul. Malešická nad hygienickým 
limitem 60 dB, v noční době je hygienický limit 50 dB mírně překročen. Severní fasáda těchto 
objektů posuzovaného záměru a přilehlé prostory musí být nejpozději ve stupni DSP 
navrženy tak, aby v prostorech situovaných na tuto stranu byly splněny požadované 
hygienické limity pro tyty prostory (osvětlení, výměna vzduchu, hlučnost). 

• Změna akustické situace mezi lety 2015 a 2025 se projeví mírným zlepšením akustické situace 
v okolí ul. Jana želivského v denní době cca o 2 dB a v noční době o cca 1,5 dB, a to především 
z důvodu přerozdělení dopravního proudu vlivem výstavby nových komunikací (Jarovská 
spojka). V ul. Malešická dojde ke změně akustické situace v denní době až o 3,8 dB a v noční 
době o 3,3 dB. Tato změna je opět způsobena přerozdělením dopravy na komunikační síti vlivem 
realizace Jarovské spojky a dalších komunikací v zájmovém území. 

• Příspěvek záměru v roce 2025 se v ulici Jana Želivského projeví v denní době do 1,8 dB  
a v noční době do 2,0 dB. V ulici Malešická se příspěvek záměrů projeví v denní době  
do 0,5 dB v noční době do 0,9 dB. Poznámka: Dle výkladu Ministerstva zdravotnictví České 
Republiky č.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08 – bodu 9. Při hodnocení změny hodnot hlukového 
ukazatele stanoveným výpočtem toutéž výpočtovou metodou, nelze považovat za hodnotitelnou 
změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu 0,1-0,9 dB. 

Stacionární zdroje 

• Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdrojů bude splněn v denní i v noční době při dodržení 
navržených protihlukových opatření. 

• V dalším stupni projektové dokumentace musí být upřesněny vstupní parametry a na jejich 
základě ověření návrhu protihlukových opatření. 

Diesel agregáty 

• U objektů Office 1, Office 4 a Obchodně komerčního centra – maximální akustický výkon 
dieselagregátů L WA = 80 dB. 

• U objektů Hotelu, Residence 1 a Residence 2 – maximální akustický výkon dieselagregátů  
LWA = 75 dB. 

• Předpokládaný chod dieselagregátů je pouze při výpadku elektrické energie. 

• Zkušební provoz dieselagregátů bude prováděn 1 x za 3 měsíce po dobu 15 min. 

• V dalším stupni projektové dokumentace musí být upřesněny vstupní údaje k umístění 
diesel agregátů, chodu, akustických parametrů a na základě tohoto upřesnění navrženo 
protihlukové opatření. 

Zvuková izolace fasád 

• Minimální zvuková izolace fasád pro jednotlivé objekty záměru byla stanovena na základě 
nejhoršího stavu akustické situace. Návrh je v tomto stupni projektové dokumentace orientační.  
V dalším stupni musí být zvuková izolace fasád upřesněna. 
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• Minimální zvuková izolace objektu Retail – R´w = 38 dB. Požadavek na obchodní plochy není 
v ČSN stanoven. Požadavek je uveden z důvodu možnosti umístění kanceláří. V dalším stupni 
projektové dokumentace je potřeba požadavek na minimální neprůzvučnost obvodového pláště 
upřesnit na základě požadavku limitu pro vnitřní chráněný prostor staveb dle využití vnitřních 
prostor. 

Závěr 

Vyhodnocení vlivu na akustickou situaci bylo provedeno jak pro fázi výstavby, tak i provozu 
záměru „Revitalizace nádraží Žižkov, Sever“ v chráněném venkovním prostoru a v chráněném 
venkovním prostoru staveb. 

Akustická studie byla provedena v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. a byla vypracována 
na základě podkladů poskytnutých v době zpracování studie.  

V případě stavební činnosti je splněn hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném 
venkovním prostoru staveb za předpokladu dodržení navržených protihlukových opatření. 

V dalších fázích projektové přípravy je třeba zpracovat podrobné ZOV a časový harmonogram 
výstavby a upřesnit trasy mimostaveništní dopravy. Na základě těchto podkladů pak zpracovat podrobnou 
akustickou studii pro období výstavby. 

Za provozu záměru budou splněny hygienické limity pro jednotlivé zdroje hluku za předpokladu 
realizace protihlukových opatření. 

Navržená technologie při dodržení protihlukových opatření splňuje hygienické požadavky pro 
chráněný venkovní prostor staveb dle NV č. 148/2006 Sb. 

D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima 

Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované Rozptylové studie, která 
tvoří samostatnou přílohu č. 2 tohoto oznámení. 

Jako modelové znečišťující látky jsou posuzovány: NO2, PM10, CO a benzen. 

S posuzovaným záměrem jsou spojeny nové zdroje znečišťování ovzduší, související s vyvolanou 
dopravou na nejbližším komunikačním systému a výduchy z podzemních parkovišť. Zdroji znečištění 
budou také náhradní zdroje energie. 

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl v rámci hodnoceného záměru řešen v následujících 
variantách: 

Varianta 1:  Stávající stav – rok 2008 

Tato varianta vyhodnocuje imisní příspěvky veškeré dopravy v zájmovém území 

Varianta 2 - Etapa výstavby: Tato varianta vyhodnocuje příspěvky frakce PM10 k imisní zátěži 
v etapě výstavby, a to pro Fázi V, Zemní práce, která představuje největší objem  vytěžené hmoty 
a nejvyšší přepravní nároky v etapě výstavby 

Varianta 3:  Příspěvek záměru v roce 2015 – Tato varianta vyhodnocuje příspěvky záměru 
z hlediska rozložení dopravy na komunikačním systému v roce 2015 
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Varianta 4:  Příspěvek záměru v roce 2025 – Tato varianta vyhodnocuje příspěvky záměru 
z hlediska rozložení dopravy na komunikačním systému v roce 2015 

Varianta 5:  Příspěvky ke krátkodobým koncentracím z provozu náhradních zdrojů energie  
(v této variantě jsou vyhodnocovány pouze příspěvky ke krátkodobým koncentracím NO2, PM10  

a CO) 

Výpočtová síť a výpočtové body 

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 
m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů, Výpočet byl dále rozšířen o 10 výpočtových  bodů 
(2001 – 2010) mimo výpočtovou síť. 

Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní 
faktory dle programu MEFA v, 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006), který umožňuje výpočet 
univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento 
program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí 
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.  

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování  znečištění 
ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší.  

Imisní limity 

Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády 
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31. 12. 2006.  

Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a meze 
tolerance. 

Tab. č. 68 Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za 
kalendářní rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3 24 
Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3 

Oxid uhelnatý 
maximální denní osmihodinový 

průměr 
10 mg.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 µg.m-3 35 
PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 

Tab. č. 69 Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení  

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za 
kalendářní rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200µg.m-3 18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40µg.m-3 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 

Tab. č. 70 Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

Benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 
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Výsledky výpočtu 

V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti 
a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících 
látek v jednotlivých řešených variantách: 

Tab. č. 71 Výsledky výpočtů nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících 

látek (µµµµg.m-3 ) – příspěvek záměru 

Výpočtová síť Body mimo síť Varianta   Charakteristika 
min max min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg,m-3) 0,034085 0,560547 0,082354 0,391385 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg,m-3) 1,428201 26,000810 2,106826 12,797665 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg,m-3) 0,007575 0,163474 0,019465 0,111933 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg,m-3) 0,306431 7,530566 0,496689 3,539804 
CO Maximální denní osmihodinový průměr (µg,m-3) 21,225760 441,941278 32,588734 199,841854 

Var 1 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg,m-3) 0,002586 0,053301 0,006958 0,036567 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg,m-3) 0,061835 2,840166 0,195673 0,528194 

Var 2 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg,m-3) 5,583150 38,867614 16,169610 27,135114 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg,m-3) 0,005408 0,100144 0,011840 0,066022 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg,m-3) 0,320410 2,926078 0,686295 1,799809 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg,m-3) 0,001018 0,022685 0,002299 0,015458 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg,m-3) 0,053600 0,785370 0,118118 0,462953 
CO Maximální denní osmihodinový průměr (µg,m-3) 6,631953 71,719698 13,449116 36,729462 

Var 3 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg,m-3) 0,000459 0,012790 0,001119 0,007121 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg,m-3) 0,005276 0,085729 0,014054 0,042555 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg,m-3) 0,259404 2,232863 0,656655 1,235945 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok (µg,m-3) 0,000998 0,016161 0,002805 0,009200 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg,m-3) 0,044278 0,577373 0,124176 0,277976 
CO Maximální denní osmihodinový průměr (µg,m-3) 5,484718 52,394808 12,366947 26,586204 

Var 4 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg,m-3) 0,000437 0,010659 0,001341 0,004504 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg,m-3) 2,808096 58,394726 27,002950 36,475485 
PM10 Aritmetický průměr 24 hod (µg,m-3) 0,521567 7,326546 2,633983 4,707854 Var 5 
CO Maximální denní osmihodinový průměr (µg,m-3) 19,575792 103,555141 37,375912 82,288287 

Příspěvky k imisní zátěži NO2 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve 
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 pro hodinový aritmetický průměr. Nejbližší 
monitorovací stanice AIM nesignalizují překračování výše uvedených imisních limitů ve stávajícím 
stavu. Dle  modelu  ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území očekávána průměrná roční koncentrace 
kolem 28 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace pak kolem 153 µg.m-3. Pro rok 2010 v rozpětí 12,5 až 
20 µg.m-3 pro roční aritmetický průměr a 100 až 300 µg.m-3 pro hodinový aritmetický průměr. 

Ve variantě 1, představující stávající stav, se hodnoty příspěvků k ročnímu aritmetickému 
průměru NO2  pohybují ve výpočtové síti do 0,56 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,40 µg.m-3, 
což  jsou koncentrace pod imisním limitem ročního aritmetického průměru.  

Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou ve výpočtové 
síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 26,00 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 12,80 µg.m-3 u bodů 
mimo síť. 

Vypočtené příspěvky jsou samozřejmě ovlivněny rozsahem zvolené výpočtové sítě a především 
hodnoceným souborem vybraných komunikací, a proto jsou významněji nižší než  uváděné pozadí. Tato 
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varianta slouží pouze  k posouzení  změn, které mohou nastat  po realizaci předkládaného záměru. 
Vypočtené příspěvky v této variantě  jsou zahrnuty ve stávajícím pozadí. 

Varianta 3 představuje samotné příspěvky záměru na komunikačním systému aktuálním v roce 
2015. Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou ve výpočtové 
síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 2,93 µg.m-3 a do 1,80 µg.m-3 u bodů mimo síť.  

Hodnoty příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se pohybují ve výpočtové síti do  
0,10 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,07 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze i se zohledněním 
aktuálního pozadí dle modelu ATEM, jakož i dle aktuálních výsledků AIM označit  za malé a neměly by 
ovlivnit stávající platné imisní limity pro NO2 

Varianta 4 představuje samotné příspěvky záměru na komunikačním systému aktuálním v roce 
2025, kdy dochází k jinému rozložení vyvolané dopravy na aktuálním komunikačním systému v roce 
2025. Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou ve výpočtové 
síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 2,23 µg.m-3  a do 1,24 µg.m-3 u bodů mimo síť. Hodnoty 
příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se pohybují ve výpočtové síti do 0,09 µg.m-3, u bodů 
mimo výpočtovou síť do 0,007 µg.m-3. 

Změny v dosažených maximech v porovnání s variantou 3 ve výpočtové síti nejsou významné, ve 
vztahu k bodům mimo výpočtovou síť lze při komunikačním systému v roce 2025 zaznamenat pokles 
v příspěvcích k imisní zátěži. 

Varianta 5 představuje vyhodnocení provozu náhradních zdrojů energie pro k hodinový 
aritmetický průměr. Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou 
ve výpočtové síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 58,40 µg.m-3  a do 36,48 µg.m-3 u bodů mimo 
síť. Uvedené příspěvky lze sice označit za významné, avšak z hlediska predikované provozní doby, která  
činí pouze několik hodin v roce za akceptovatelné. 

Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit pro roční aritmetický 
průměr hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 µg.m-3,  (s možnosti překročení 
této limitní koncentrace 35 krát za rok). 

Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování  ročního imisního limitu, epizodně dochází  
k překračování  24 hodinového aritmetického průměru.   

Dle  modelu  ATEM pro rok 2008 je v zájmovém území očekávána průměrná roční koncentrace 
kolem 27 µg.m-3, 24hodinové aritmetické průměry nejsou uváděny. Pro rok 2010 je uváděn roční  
aritmetický průměr do 18 µg.m-3, 24hodinové aritmetické průměry nejsou uváděny. 

Ve variantě 1, představující stávající stav, se hodnoty příspěvků k ročnímu aritmetickému 
průměru PM10   pohybují ve výpočtové síti do 0,17 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,12 µg.m-3, 
což  jsou koncentrace pod imisním limitem ročního aritmetického průměru. 

Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 24 hod. pro PM10 jsou ve 
výpočtové síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 7,53 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 3,54 µg.m-3 u 
bodů mimo síť.   

Vypočtené příspěvky jsou samozřejmě ovlivněny rozsahem zvolené výpočtové sítě a především 
hodnoceným souborem vybraných komunikací, a proto jsou významněji nižší než  uváděné pozadí. Tato 
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varianta slouží pouze  k posouzení  změn, které mohou nastat  po realizaci předkládaného záměru. 
Vypočtené příspěvky v této variantě  jsou zahrnuty ve stávajícím pozadí. 

Ve variantě 2, představující etapu výstavby, se hodnoty vypočtených příspěvků k imisní zátěži 
k aritmetickému průměru za 24 hod. pro PM10 ve výpočtové síti pohybují  do 38,86 µg.m-3 a do 27,14 
µg.m-3 u bodů mimo síť.  Hodnoty příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru PM10  se v etapě výstavby 
pohybují ve výpočtové síti do 2,84 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,53 µg.m-3. 

Z hlediska etapy výstavby především pro omezování sekundární prašnosti je doporučeno pro další 
přípravu záměru realizovat následující opatření: 

Zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti 
eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních 
komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 
prašnosti; dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány 

Varianta 3 představuje samotné příspěvky záměru na komunikačním systému aktuálním v roce 
2015. Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 24 hod. pro PM10 jsou ve výpočtové 
síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 0,79 µg.m-3 a do 0,46 µg.m-3 u bodů mimo síť.  

Hodnoty příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru PM10 se pohybují ve výpočtové síti do 
0,023 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,015 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze i se zohledněním 
aktuálního pozadí dle modelu ATEM, jakož i dle aktuálních výsledků AIM označit  za malé a neměly by 
významněji zhoršit imisní situaci v PM10  v zájmovém území. 

Varianta 4 představuje samotné příspěvky záměru na komunikačním systému aktuálním v roce 
2025. Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 24 hod. pro PM10 jsou ve výpočtové 
síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 0,58 µg.m-3 a do 0,28 µg.m-3 u bodů mimo síť.  

Hodnoty příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru PM10 se pohybují ve výpočtové síti do 
0,016 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,009 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze i se zohledněním 
aktuálního pozadí dle modelu ATEM, jakož i dle aktuálních výsledků AIM označit  za malé a neměly by 
významněji zhoršit imisní situaci v PM10  v zájmovém území. 

Změny v  porovnání s variantou 3 ve výpočtové síti nejsou významné, ve vztahu k bodům mimo 
výpočtovou síť lze při komunikačním systému v roce 2025 zaznamenat pokles v příspěvcích k imisní 
zátěži. frakce PM10 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Varianta 5 představuje vyhodnocení provozu náhradních zdrojů energie ve vztahu 
k 24hodinovému aritmetickému průměru. Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 
24  hod. pro PM10 jsou ve výpočtové síti dosahovány příspěvky k imisní zátěži do 7,33 µg.m-3  a do  
4,71 µg.m-3 u bodů mimo síť. Uvedené příspěvky lze sice označit za významné, avšak z hlediska 
predikované provozní doby, která  činí pouze několik hodin v roce, za akceptovatelné. 

Příspěvky k imisní zátěži CO 

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro 
maximálního denní klouzavý aritmetický průměr/8 hod  10 000 µg.m-3.  Na nejbližších monitorovacích 
stanicích není signalizováno překračování hygienického limitu pro 8hodinový klouzavý aritmetický 
průměr. 
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Model ATEM specifikuje roční průměrné koncentrace, pro které není imisní limit stanoven, tudíž 
nelze ve vztahu k pozadí vztahovat vypočtené příspěvky dle platné legislativy. Každopádně lze 
konstatovat, že dle aktuálního měření stanic AIM není překračován platný imisní limit a nebude 
překračován ani ve výhledovém stavu při řešení veškeré dopravy dle řešených variant. 

V obou řešených variantách příspěvků záměru (tedy varianty 3 a 4) se nejvyšší vypočtené 
příspěvky pohybují hluboce pod hodnotou platného imisního limitu, a to maximálně do  71 µg.m-3 ve 
variantě 3 a do 53 µg.m-3 ve variantě 4, tudíž lze celkem spolehlivě konstatovat, že posuzovaný záměr 
nemůže v žádném případě ovlivnit imisní limit i se zohledněním pozadí této škodliviny. 

Příspěvky k imisní zátěži benzenu  

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro 
roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překračování imisního 
limitu pro uvedenou škodlivinu,  obdobně jako model ATEM pro rok 2008  jakož i pro rok  2010. 

Samotné příspěvky záměru se v obou řešených variantách (varianta 3 a 4) pohybují hluboko pod 
hodnotou imisního limitu a ani při zhodnocení známého pozadí nelze předpokládat, že by došlo 
k ovlivnění imisního limitu v zájmovém území. 

Závěr 

Celkově lze posuzovaný záměr z hlediska vlivů na ovzduší označit za malý, z hlediska 
významnosti za málo významný. Při zadaných parametrech dopravní obslužnosti lze celkem spolehlivě 
konstatovat, že posuzovaný záměr nemůže za předpokladu dodržení navržených opatření nijak významně 
ovlivnit imisní situaci v zájmovém území. 

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody 

Nakládání s odpadními vodami a jejich množství 

Fáze výstavby 

Ve fázi výstavby budou veškeré vzniklé odpadní vody odváděny na předem připravenou 
kanalizační přípojku DN200, která bude v budoucnu sloužit pro jeden z nových objektů. 

Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě 
zařízení staveniště. Max. hodinový průtok bude činit 12,52 l/s. 

Dešťové vody ze střech buněk v rámci zařízení staveniště budou zaústěny do splaškové 
kanalizace a jednotným systémem svedeny do revizní šachty na přípojce. Dešťové vody z komunikací 
budou volně stékat do okolního terénu a zasakovat na místě. 

Odpadní vody ze stavební jámy (dešťová/spodní i technologická) budou odčerpávány pomocí 
revizních čerpacích šachet dvojího typu. Šachty pro odčerpávání spodní a dešťové vody budou osazeny 
drenážním čerpadlem s filtrem na hrubé nečistoty a kal. 

V rámci zařízení staveniště bude vymezen prostor na čištění vozidel, který bude osazen 
odlučovačem ropných látek. 

Odvod vody ze staveniště musí být projednán a schválen příslušným správcem kanalizace a být 
v souladu s platnou legislativou. 
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Přesné množství produkovaných odpadních vod ve fázi výstavby bude upřesněno v dalších fázích 
projektové dokumentace po vybrání zhotovitele stavby. 

Fáze provozu 

Pro odvod odpadních vod posuzovaného záměru bude maximálně využita stávající stoka 
600/1100 napojená na veřejnou kanalizační síť. Pro nové objekty budou zároveň položeny dva úseky 
nových areálových kanalizačních řadů DN300-800. Obě nové stoky budou vytvořeny jako jednotná 
kanalizace. Ve všech nových objektech bude proveden oddílný systém kanalizace.  

Množství splaškových odpadních vod bude ekvivalentní množství spotřebované vody. Roční 
množství odváděných splaškových vod bude činit cca 245 980 m3/rok. 

Na základě hydrogeologického průzkumu je zasakování dešťových vod v dané lokalitě velmi 
obtížné. Likvidace dešťových odpadních vod bude proto řešena kombinací akumulace a retence 
dešťových vod s následným řízeným odtokem do systému městské kanalizační sítě.  

Retence dešťových vod bude zajištěna třemi podzemními retenčními nádržemi o celkovém 
objemu 630 m3 umístěných ve vnitrobloku areálu. Nádrže budou gravitačně řízeně vypouštěny do 
jednotné kanalizace. Část odpadních dešťových vod bude zpětně využívána v rámci objektů jako voda 
užitková a část k zálivce zeleně. Ve druhém případě se uvažuje o využití cca 5 % zachyceného množství. 

Celkové množství odváděných dešťových odpadních vod záměru bude 661,4 l/s. Z toho přímý 
odtok do jednotné kanalizace bude činit 38,9 l/s, zbylý odtok – 622,5 l/s povede přes retenční nádrže. 

Požadavek Pražské vodohospodářské společnosti a. s. na kapacitu odtoku dešťových vod je 120 
l/s z celého areálu. Odtok dešťových vod z posuzovaného záměru je uvažován 90 l/s, požadavek PVS 
bude tedy splněn. 

Předpokládaný odtok dešťových vod ve výhledovém stavu bude menší než je stávající odváděné 
množství ze záměrem vymezené části nákladového nádraží. 

Pozn. Povolené množství vypouštěných odpadních vod pro ÚČOV Praha je 189 216 000 m3.rok-1, 
průměrný přítok v roce 2006 činil 3,79 m3.s-1.  

Plánovaný průměrný odtok splaškových vod z objektu bude 245 980 m3.rok-1, tj. 0,13 % přítoku 
na ÚČOV. Vliv objektu sám o sobě tak bude velmi malý a nárůst na ÚČOV nebude rozeznatelný od 
běžného kolísání průtoku.  

Technické podmínky napojení objektů na veřejný vodovod a odvedení splaškových a dešťových 
vod je nezbytné odsouhlasit společností Pražské vodovody a kanalizace a. s. a  se správcem Pražskou 
vodohospodářskou společností a. s. 

Ovlivnění jakosti a množství vod 

Záměrem nedojde k výraznému ovlivnění odtokových poměrů zájmového území. Již ve 
stávajícím stavu je velká část zájmového území tvořená zpevněnými plochami.   

Kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod bude nevýznamné. 

V blízkosti záměru se nenacházejí vodní zdroje, které by mohly být ve fázi výstavby ovlivněny. 
Možnost kontaminace povrchových a podzemních vod by mohla nastat pouze v případě náhodných úniků 
pohonných hmot, olejů a mazadel z používaných mechanismů a také v případě havarijních úniků látek 
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škodlivých vodám z používaného strojového parku. Při zachování běžných technologických opatření lze 
vliv na jakost povrchových i podzemních vod minimalizovat.  

Jakost odpadních dešťových a splaškových vod ve fázi provozu záměru bude odpovídat 
obdobným splaškovým a dešťovým vodám typickým pro městské aglomerace.  

Likvidace odpadních vod s možností kontaminace ropnými látkami, které budou vznikat 
v suterénních prostorech – garážích, bude zajištěna speciální technikou, která bude sbírat vodu pomocí 
vysavačů a akumulovat ji v cisterně. Po naplnění cisterny bude celý obsah přečerpán do speciálního 
vozidla, který odveze odpadní vody znečištěné ropnými látkami do speciálního zařízení k jejímu 
přečištění mimo areál posuzovaného záměru. Prostory podzemních garáží nebudou napojeny na 
kanalizaci, neuvažuje se tedy s odlučovačem ropných látek. Podlahy podzemních garáží musí být odolné 
proti působení ropných látek. 

Prostor nakládacích a vykládacích ramp (zásobování supermarketu a obchodů v shopping mall) 
bude vybaven odlučovači ropných látek, které budou určeny k řešení spíše havarijních situací a poruch na 
nákladních vozidlech a manipulační technice (úniky olejů atd.). 

Likvidace odpadních vod s možností kontaminace tukem, které budou vznikat v gastroprovozech 
(restaurace, fastfood, jídelny typu Eurest, atd.), bude probíhat za pomoci odlučovače tuků, do kterého 
budou svedeny všechny tukové vody s možností kontaminace. Odlučovače budou umístěny v 1. PP  
a pravidelně vyprazdňovány fekálním vozem. 

Zařízení odlučovač tuků je vodním dílem. Je nutné splnit podmínky dané správcem 
vodohospodářské infrastruktury Pražskou vodohospodářskou společností a. s., následně bude pro vodní 
dílo vydáno povolení stavby místně příslušným vodohospodářským úřadem. Kvalita vypouštěných 
odpadních vod musí být v souladu s platným kanalizačním řádem pro jednotnou kanalizace v povodí 
ÚČOV Praha. 

Dle § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších právních úprav nesmí být vnitřní kanalizace areálu odváděna na čistírnu odpadních vod 
osazena drtiči kuchyňských odpadů. 

Stávající znečištění podzemních vod 

Na základě výsledků realizovaných prací (RNDr. Sýkora, RNDr. Šnévajs, říjen 2001) lze na dané 
lokalitě sledovat jen jisté znečištění podzemních vod látkami typu NEL, a to v severním okraji lokality. 
Uvedená skutečnost má s největší pravděpodobností příčinný vztah k využití území - sběrna kovového 
odpadu (případně se může jednat i o starší ekologickou zátěž).  

Uvedené zjištění bude nezbytné respektovat v průběhu následných aktivit na lokalitě (těžba 
zemin, stavební čerpání atd.). 

Dalším možným zdrojem znečištění podzemní vody mohou být podzemní nádrže na oleje a 
pohonné hmoty čerpací stanice pohonných hmot provozované firmou EKOSPOLA Plus, s. r. o., která se 
nachází v severní části Nákladového nádraží Žižkov, při ulici Jana Želivského.  

V dalších fázích projektových příprav doporučujeme provést podrobný průzkum kontaminace 
podzemních vod zejména v prostoru čerpací stanice pohonných hmot, pneuservisu, výkupu druhotných 
surovin a místech divokých skládek. V případě pozitivního nálezu polutantů je nutné zahájit sanaci. 
Demolici čerpací stanice pohonných hmot je nutné provádět dle závěrů a doporučení provedeného 
průzkumu.   
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Ovlivnění podzemních vod 

Navrhovaným záměrem dojde k zásahu do hladiny podzemní vody. 

Zvodnění je vázáno především na puklinovou propustnost v zóně přípovrchového navětrávání. Ve 
většině provedených vrtů byla podzemní voda naražena přibližně v hloubce 4 m. 

Z hlediska chemismu je podzemní voda neutrální až slabě kyselá, se zvýšeným obsahem 
agresivního oxidu uhličitého.  

Z laboratorních rozborů vyplývá, že v zájmovém území je podzemní voda podle obsahu SO4-  
a CO2 ve smyslu ČSN 73 1215 středně až silně agresivní na betonové konstrukce. Agresivitu způsobuje 
nízké pH, vysoký obsah síranů a agresivního CO2. 

Vzhledem k charakteru pozemku bude stavební jáma v prostoru podél ulic Jana Želivského  
a v části kolmé na tuto ulici podél ulice Malešické pažena záporovým pažením. Částečně lze uvažovat i se 
svahováním stavební jámy. Záporové pažení je navrženo jako dočasná konstrukce.  

Před zavážením stavební jámy štěrkopísky je nutné ji vyklidit a odstranit odpady, vzniklé 
stavební činností. Ty by totiž v budoucnu významně ovlivnily jakost podzemní vody v okolí stavby.  

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod 

Záměrem nebude dotčeno hygienické ochrany vody (PHO) ani chráněná oblast přirozené 
akumulace vod (CHOPAV). 

Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 

Závěr 

Z hlediska problematiky vod by neměla výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat 
riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření 
uvedená v kap. D.IV tohoto oznámení. 

D. I. 6. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Zábor půdy 

Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené stavbou zařazeny jako druh ostatní 
plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. 

Realizací záměru dojde k trvalému záboru půdy v rozsahu 75 385 m2.  

Předmětem dočasného záboru z důvodu napojení záměru na stávající komunikační síť  
a přeložení, příp. rušení či budování nových inženýrských sítí, bude přilehlý chodník a část vozovky 
v ulicích Jana Želivského, Malešická, dále Basilejské náměstí.  

Při výkopových pracích dojde k sejmutí cca 249 479 m3 zeminy, která bude v průběhu výstavby 
částečně mezideponována za účelem zpětných zásypů a terénních úprav a částečně přímo odvážena 
k jejímu dalšímu využití nebo odstranění. Zpětné využití zeminy na násypy a terénní úpravy bude  
cca 38 544,1 m3. 

Zbylou nevyužitou zeminu je možné využít dalším vhodným způsoben, např. na rekultivace.  
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V případě, že bude zemina znečištěna nebezpečnými látkami, bude přednostně dekontaminována, 
příp. uložena na skládku nebezpečných odpadů.  

V území se zároveň nachází určité množství humusové vrstvy, zejména v prostoru poblíž 
stávajících budov. Humusová vrstva bude rovněž uložena na mezideponii vymezené v rámci zájmového 
území a v průběhu stavby postupně využívána pro zpětný zásyp a konečné terénní úpravy. 

ZPF /PUPFL 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ze ZPF. 

Znečištění půdy 

V zájmovém území posuzovaného záměru nebyla na základě předchozích provedených průzkumů 
(GeoTec – GS, a. s., červen 2003; RNDr. Sýkora, RNDr. Šnévajs, říjen 2001) identifikována 
kontaminovaná zemina. Vzhledem ke způsobu využití dotčených pozemků a časovému odstupu od doby 
provádění průzkumů však riziko kontaminace půdy nežádoucími látkami nelze bezezbytku vyloučit 
(přítomnost drobných divokých skládek, čerpací stanice pohonných hmot, uložení kovošrotu přímo na 
terénu, skladování pneumatik). 

V dalších fázích projektových příprav proto doporučujeme provést aktualizaci předchozích 
průzkumů. Doporučujeme zaměřit se zejména na prostor čerpací stanice pohonných hmot, pneuservis, 
výkup druhotných surovin a místa divokých skládek. V případě pozitivního nálezu polutantů je nutné 
zahájit sanaci.  

V případě znečištění zeminy je nutné s ní nakládat v souladu s příslušnou legislativou (Zák.  
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a Vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky).  

V případě nutnosti realizace sanačních prací je nutná přítomnost ekologického dozoru s odbornou 
způsobilostí v oboru sanační geologie a hydrogeologie. 

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd 
povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). Ke znečištění půdy může 
dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí 
lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou 
veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při 
manipulaci s těmito látkami. 

V rámci rušení části stávající železniční trati dojde z ploch pod traťovými kolejemi k sejmutí 
štěrkového lože. Před zahájením stavebních prací či v jejich průběhu je nutné provést odběry vzorků 
štěrkového lože a podrobit je chemickým analýzám v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR „kritéria 
znečištění zemin a podzemní vody“ (8/1996). Neznečištěný štěrk může být využit v rámci železničního 
spodku drážního tělesa. V případě kontaminace je možné provést recyklaci mimo vlastní prostor stavby 
na recyklační lince zhotovitele stavby a rovněž jej zpětně využít. Zbylé kontaminované objemy pak uložit 
na skládku nebezpečného odpadu. 

Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí 
je toto riziko minimální. 

Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá. 
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Staré ekologické zátěže 

V zájmovém území posuzovaného záměru nebyly identifikovány závažné staré ekologické zátěže 
území. V dalších fázích projektových řízení doporučujeme prověřit aktuální stav některých rizikových 
lokalit jako je např. provozovna výkupu druhotných surovin a čerpací stanice pohonných hmot. V případě 
nutnosti provést před zahájením stavebních prací sanaci kontaminovaných oblastí. 

Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu s příslušnou legislativou.  

Při realizaci sanačních prací doporučujeme přítomnost ekologického dozoru, která má odbornou 
způsobilost v oboru sanační geologie a hydrogeologie.  

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Posuzovaný záměr zahrnuje terénní úpravy. Konkrétně se jedná o prostor mezi nově navrženými 
obytnými objekty a obchodně-administrativním komplexem. Jedná se o plochu parkových úprav. 
Důvodem vytvoření terénní vlny se sadovými úpravami je vytvoření soukromého prostoru s rezidenční 
funkcí a zklidnění daného prostoru. 

Navrhované terénní úpravy budou znamenat místní změnu topografie ve smyslu modelace terénu 
– vytvoření umělých vyvýšenin. 

S ohledem na charakter a způsob provádění terénních úprav nejsou předpokládány vlivy na 
stabilitu a erozi půdy. 

Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených 
opatření (viz kap. D. IV). 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní  zdroje 

V důsledku probíhající stavební činnosti v minulosti byl původní půdní pokryv téměř zcela 
zlikvidován a v území se dnes hojně nachází antropogenní navážky. 

V zájmovém území se rozlišují tři základní typy základových půd: 

� Jíly a písčité jíly tříd F6 a F4 v konzistenci pevné 

� Jílovité písky či hlinité písky tříd S5 (S4) 

� Zvětralé až rozložené břidlice R5 a R6 

Posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. 
V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.  

Realizací záměru dojde k  zásahu do horninového prostředí – základy nových budov, realizace 
zpevněných ploch, atd. Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný. 

Závěr 

Z hlediska problematiky půdy by neměla výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat 
riziko pro životní prostředí v daném území. Je nutné však respektovat navržená ochranná opatření 
uvedená v kap. D.IV tohoto oznámení. 
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D. I. 7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Ekosystémy 

Navrhovaný záměr se nachází v centru hlavního města Prahy. Bude realizován na pozemku, který 
vylučuje existenci jakýchkoliv hodnotnějších ekosystémů. 

Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené ani přírodě blízké. Z tohoto důvodu 
nepovažujeme vliv záměru na ekosystémy za významný. 

Výstavbou záměru dojde k ovlivnění antropogenně ovlivněného ekosystému.  

Flóra 

Aktuální vegetace 

Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 
– Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových  
a zemědělských objektů.  

Floristické vyhodnocení zájmového území záměru „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ 
probíhalo v jarních měsících (březen, duben) roku 2009. Byla tak postihnuta floristická hodnota lokality 
v jarním aspektu. Zároveň bylo využito výsledků botanického průzkumu provedeného v rámci zpracování 
EIA „Komerční zóna – Žižkov – nákladové nádraží“ (RNDr. Faltys).  

V řešeném území je patrné značné ovlivnění antropogenní činností s vegetací bez větší floristické 
hodnoty. Na lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).  

Dendrologický průzkum 

Podrobné dendrologické vyhodnocení lokality, včetně finančního ohodnocení dřevin bylo 
provedeno v rámci odborné studie „NN Žižkov – Dendrologický průzkum a ocenění dřevin“ (Green 
design, Ing. Šimčíková, březen 2009).  

Podrobný zákres dřevin určených ke kácení, včetně inventarizační tabulky dotčených dřevin  
a jejich finanční ohodnocení je součástí Přílohy č. 6. 

Ohodnocení dřevin bylo zpracováno podle metodiky ČÚOP (Ing. Grulich, 1993) - dnes AOPK 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vychází ze základní ceny dřeviny, která byla stanovena podle 
nákladů (ceny vztažené k roku 1992) potřebných pro vypěstování stromů, porostů stromů a keřového 
porostu do příslušné velikosti a kvality. Úprava základní ceny se provádí podle skutečného stavu porostu 
(skutečný objem koruny u stromu, zdravotní stav, stupeň poškození, překryvnost u keřových porostů, 
životnost druhu a charakter okolního prostředí v němž dřeviny rostou). 

U dřevin v areálu převažuje spíše jejich ekologická hodnota než estetická. Tento stav způsobila 
absence údržby vyjma občasné prořezání dřevin z důvodů zajištění bezpečnosti provozu.  

Soupis hodnocených dřevin a jejich hodnota je uvedena v tabulkách v Příloze č. 6 Dendrologický 
průzkum. 

V rámci průzkumu byla zjištěna přítomnost ne příliš kvalitních jedinců, jejichž sadovnická 
hodnota byla převážně vyhodnocena jako 3 – dřeviny průměrné hodnoty, poměrně perspektivní.  
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Ne všechny dřeviny však bude nutné pokácet. V rámci sadových úprav lze např. využít dřeviny  
č. 70-78, 80-81 a skupiny mladých topolů a bříz J (viz Příloha č. 6 Dendrologický průzkum). Celková 
hodnota kácených dřevin je tedy 1 048 119 Kč (pro získání výsledné ceny je třeba zohlednit inflaci  
a hodnotu kácených dřevin navýšit inflačním koeficientem dle statistického úřadu).  

Vzniklá ekologická újma bude kompenzována dostatečnými náhradními výsadbami na pozemku 
stavby v rámci plánovaných sadových úprav. Nově vysázené dřeviny nesmí být umístěny na 
inženýrských sítích. 

V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 vyhlášky  
č. 395/1992 Sb.) bude příslušnému orgánu ochrany přírody (odbor Životního prostředí, Městská část 
Praha 3) uplatněna žádost o povolení ke kácení současně s doložením dendrologického průzkumu 
s ohodnocením dřevin, situací s vyznačením stromů, které se mají kácet a projektem sadových úprav. 

Výpočet koeficientu zeleně 

Kód míry využití území H, který je dán v případě posuzovaného záměru ukládá splnění KZ = 
0,35. 

Grafické znázornění výpočtu koeficientu zeleně je uvedeno v Příloze č. 7 (Výkres č. 4 Situace 
sadových úprav). 

Tab. č. 72 Výpočet koeficientu zeleně dle Metodického pokynu k Územnímu plánu SÚ hl. m. Prahy 

 
Typ plošných, liniových a solitérních výsadeb 

Měrná 
jednotka 

Naměřená 
hodnota 

Zápočet 
plochy 

Započitatelná 
plocha 

Výsadby stromů a keřů v trávníku m2 18 718 100 % 18718 

Vodní plochy v zeleni m2  100 %  

Travnatá hřiště m2  20 %  

Popínavá zeleň m2  100 %  

Strom s malou korunou ks  10 m2  

Strom se střední korunou ks 12 25 m2 300 
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Stromy ve 
zpevněných 

plochách Strom s velkou korunou ks 5 50 m2 250 

Celkem  19 268 

Mocnost vegetačního souvrství více než 0,15m m2  100 %  

Mocnost vegetačního souvrství více než 0,30m m2 4234 20 % 846 

Mocnost vegetačního souvrství více než 0,90m m2 6332 50 % 3174 

Mocnost vegetačního souvrství více než 1,50m m2  70 %  

Mocnost vegetačního souvrství více než 2,00m m2  90 %  
Strom s malou korunou v mocnosti 
vegetačního souvrství více než 0,9m 

ks 18 5 m2 90 

Strom se střední korunou v mocnosti 
vegetačního souvrství více než 1,5m 

ks 61 17,5 m2 1067,5 
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Stromy ve 
zpevněných 

plochách 
Strom s velkou korunou v mocnosti 
vegetačního souvrství více než 2,0m 

ks 3 40 m2 120 

 Popínavá zeleň na rostlém terénu m2 60 m2 600 % 360 

Celkem  5 649,5 

Celkem započitatelná plocha zeleně (rostlý terén + ostatní) 24 917,5 

KZ = 24 917,5 / 68 704 = 0,36   (na rostlém terénu je 77 % plochy zeleně) 

Záměr splňuje koeficient zeleně, který pro danou funkční plochu tvoří min. KZ = 0,35. 
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Návrh sadových úprav 

Velkorysé krajinářské úpravy v sobě zahrnují řešení centrálního prostoru formou parkových teras  
a modelovaných travnatých ploch spolu s navazujícími plochami privátní zeleně. Zeleň na rostlém terénu 
plynuje navazuje na zeleň na konstrukci (podzemní garáže) a vytváří tak vizuálně souvislý prostor. 
Jednotlivé funkční plochy jsou vymezeny zejména modelací terénu. Modelace rovněž člení prostory 
zeleně určené pro různé aktivity. Zvýšené zahrady u privátních domů mají potřebné soukromí, nejsou 
vizuálně přímo vyčleněny z ploch zeleně, naopak s nimi tvoří souvislý prostor. Terasové zahrady 
vyzývají k odpočinku a relaxaci a představují místa setkávání.  Zeleň na rostlém terénu doplňují střešní 
zahrady kancelářských budov, které mají díky vyšší mocnosti substrátu charakter intenzivních zahrad 
vhodných k pobytu.   

Hlavní nástup do prostoru vede zeleným bulvárem podél ulice Jana Želivského a přes náměstí 
s fontánou a stromy v dlažbě. Dále prochází hlavní pěší tah spolu s cyklostezkou směrem na východ do 
neformálního přírodě blízkého parku se sochami, jež navazuje na park Židovské pece.  

Směrem k ulici Jana Želivského bude úprava provedena tak, aby byly zachovány stromy ve 
stávajícím stromořadí – jasany Fraxinus excelsior Altena. Od frekventované komunikace je prostor 
oddělen stromy ve stromořadí, které mají vysokou podchozí výšku i tvarovanými pásy keřů s převahou 
stálezelených druhů. V chodníku podél ulice Malešické bude nově vysázeno stromořadí. Významné 
dvojité stromořadí potom bude v pásu doprovodné zeleně, která izoluje parkovou plochu od nově 
navržené komunikace. 

Základní (kosterní) dřeviny vegetačních úprav budou domácího původu - duby, javory, lípy, 
jasany. V náročnějších stanovištních podmínkách to budou odpovídající  kultivary - např. s užší korunou - 
Gingko biloba Tremonia (jinan), Pyrus calleryana Red Spire (hrušeň), Gleditschia triacanthos Skyline  - 
dřezovec. S většími nároky na stanovištní podmínky např. zadláždění – Robinia pseudoacacia Casque 
Rouge – kultivar akátu, Corylus colurna – líska turecká, Fraxinus excelsior Raywood – jasan. 

Dále se uplatní dřeviny s barevným olistěním:  

Acer platanoides Faassens Black - javor 

Acer platanoides Royal Red 

Acer platanoides Schwedleri 

Vícekmenné tvary dřevin: 

Amelanchier lamarckii - muchovník 

Laburnum anagyroides -  štědřenec  

Prunus cerasifera Nigra - višeň 

Pokryvné stálezelené keře např: 

Cotoneaster Coral beauty - skalník 

Euonymus Darts´ Blanket - brslen 

Berberis julianae - dřišťál 

Lonicera Maigrün - zimolez 
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Lonicera pileata - zimolez 

Popínavé a převislé vysazené rostliny na terasách rozčlení plochu zídek. Vyšší zídky budou 
pokryty popínavými rostlinami.  

Návrh nepočítá se zapojením stávajících dřevin do výsadeb. Pro lokalitu byl zpracován podrobný 
dendrologický průzkum. Stávající dřeviny jsou převážně vzrostlé z náletu a absencí údržby ve špatném 
zdravotním stavu. Rovněž je nevyhovující druhové zastoupení – převaha krátkověkých dřevin – bříza, 
topol. Na plochách budoucích sadových úprav se vhodné stromy k ponechání nenachází. 

Krajinářské úpravy budou pro lokalitu přínosem, neboť se propojí plochy celoměstského systému 
zeleně a vznikne nový pěší tah zelení od Olšanských hřbitovů k parku Židovské pece.  

Stavební práce je nutné provádět tak, aby zachované stromy byly chráněny podle ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Jedná se o ochranu stromů před mechanickým poškozením a ochranu kořenového prostoru při 
hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů. 

Dřeviny jsou navrženy v cílové vzdálenosti. Budou vysázeny kvalitní velké výpěstky dřevin 
podle normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 
Výpěstky dřevin.  

Fauna 

Zoologické posouzení zájmového území bylo provedeno RNDr. Miroslavem Honců v průběhu 
dubna 2009.  

Průzkum lokality byl omezen na jarní aspekt a navázal na předchozí zoologický průzkum 
provedený v zájmovém území v červnu 2002 pro potřeby Dokumentace EIA „Komerční zóna – Žižkov 
nákladové nádraží I. etapa“  (Kyzlík, Maxová, červen 2002).  

V zájmovém území bylo zjištěno 76 druhů živočichů, z toho 59 druhů bezobratlých a 17 druhů 
obratlovců. Určitá prostorová uzavřenost nákladového nádraží vůči okolnímu prostředí zajistila relativně 
klidné prostředí pro některé živočichy.  

Převládají běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 11 druhů z čeledi 
střevlíkovitých (Carabidae) a 3 druhy z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní -  4 druhy 
z čeledi střevlíkovitých.  

Celkem 7 druhů je zvláště chráněných, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. 
Mezi druhy zvláště chráněné, ohrožené, patří dva druhy čmeláků,  čmelák zemní (Bombus terrestris) §3  
a čmelák skalní (Bombus lapidarius) §3. Hnízdění obou druhů zde nelze vyloučit, neboť byly pozorovány 
jednotlivé ex. při hledání vhodných míst k hnízdění. Mravence rodu Formica §3 se nepodařilo určit do 
druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Je to nejspíše jeden ze zástupců r. Formica, kteří si nestaví 
hnízdo (kupu). Výskyt zvláště chráněného, ohroženého svižníka polního (Cicindela campestris) §3 byl 
doložen na třech mikrolokalitách. Pro Prahu je pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené 
ropuchy zelené (Pseudolapidea viridis) §2, nalezené na jedné mikrolokalitě v rámci posuzovaného území 
záměru. Pod dřevěnými deskami byl zjištěn silně ohrožený slepýš křehký (Anquis fragilis) §2. Náhodný 
je zřejmě výskyt krahujce obecného (Accipiter nisus) §2. Překvapivý je výskyt zajíce polního (Lepus 
araneus), v daném případě se však nejedná o zvláště chráněný druh.  
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Realizace záměru je z hlediska ovlivnění živočichů akceptovatelná pouze za předpokladu 
dodržení následujících navržených ochranných opatření: 

• Kácení dřevin omezit jen na skutečně odůvodněné a provádět je v době vegetačního klidu 
z důvodu snížení možného vlivu na populace ptáků, čmeláků a dalších druhů živočichů. 

• V předstihu před zahájením stavebních prací zažádat o výjimku ze zvláště chráněných druhů 
živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

• Žádost o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona číslo 
114/1992 Sb., v platném znění musí obsahovat veškeré náležitosti dané dikcí zákona.  

• V rámci dalších fází projektových příprav navrhnout v součinnosti s orgány ochrany přírody 
vhodná opatření pro zpětnou introdukci živočichů do území. Např. vytvořit hnízdní příležitosti 
pro ptáky, tůňky pro obojživelníky, zídky pro ještěrky na území budoucího parku, atd.  

Shrnutí 

V případě dodržení navržených ochranných opatření uvedených v kap. D.IV je posuzovaný záměr 
z floristického a faunistického hlediska akceptovatelný. 

D. I. 8. Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.  

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky 
dané § 3 písm. b) a § 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba 
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.  

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 6. 4. 2009 (č.j. S – 
MHMP – 290813/2009/1/OOP/VI/) nebude mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti. Vyjádření MHMP k vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
je součástí oznámení v  kap. H tohoto oznámení. 

D. I. 9. Vliv na krajinu (charakter m ěstské části) 

Míru ovlivnění krajiny, respektive charakteru městské části výstavbou polyfunkčního areálu 
„Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ je nutné posoudit nejen z hlediska vlivu na charakter samotné 
městské části Prahy 3, ale i z hlediska možné vizuální exponovanosti z významnějších pohledových míst 
hl. m. Prahy. 

Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru na krajinný ráz a estetické charakteristiky území je 
podstatné hodnotit stavbu dle určujících objektivních faktorů krajinného rázu území. Při hodnocení vlivů 
záměru na krajinný ráz byla vzata v úvahu následující hlediska: 
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Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz 

Posuzovaný záměr se nachází v blízkosti centra hlavního města Prahy, v ochranném pásmu 
Pražské památkové rezervace. V blízkosti posuzovaného záměru, jižním i severním směrem, zároveň 
prochází hranice městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. 

Okolní zástavba navrhovaného areálu, zejména při ulici Jana Želivského a směrem do centra 
hlavního města je ucelená, nižšího vzezření, tvořená mozaikou převážně obytných budov.  

Architektonickým záměrem výstavby polyfunkčního areálu bylo vytvořit moderní objekty 
jednoduchého vzezření tak, aby bylo jeho začlenění do území v kontrastu s okolní stávající a plánovanou 
výstavbou citlivé. Důležitým faktorem v celkové kompozici záměru byl i vztah k plánované výstavbě, 
která je očekávána v celém prostoru nákladového nádraží. Navržený architektonický koncept záměru 
vychází z Urbanistické studie s regulačními prvky (Ateliér Jan Sedlák, březen 2008). Ve výhledovém 
stavu, tzn. po celkové dostavbě nákladového nádraží, vznikne funkční celek, který dotvoří stávající 
charakter městské části Prahy 3 a dojde k plynulejší návaznosti na městskou část Prahy 10. 

Umisťování moderních budov do území v blízkosti centra hl. m. Prahy je vždy problematické.  
V širším okolí plánovaného záměru se však již v současné době nacházejí moderní administrativní  
a obytné budovy. Jmenujme např. novou budovu Rádia Svobodná Evropa, hotel Don Giovanni (nyní 
Dorint) z 80. let 20. stol., budovu Telefonica O2, budovu České spořitelny či vyrůstající obytný komplex 
Central Park a další. 

Konceptem zájmového území jsou tři lineární funkčně odlišné zóny. V jižní části se nachází 
obchodně-komerční centrum s administrativními budovami a v severní části pak residenční budovy  
a hotel. 

Jednotlivé budovy jsou výškově diferencovány tak, že jejich výška vzrůstá směrem od stávající 
zástavby k nezastavěnému území.  

Řešení centrálního prostoru bude provedeno formou parkových teras a modelovaných travnatých 
ploch s navazujícími plochami privátní zeleně. Zeleň na rostlém terénu plynule naváže na zeleň na 
konstrukci a vytvoří tak vizuálně souvislý prostor. Střechy a terasy obchodního centra a administrativních 
budov budou travnaté.  

Ovlivnění estetické kvality území stavbou je možné považovat za udržitelné v rámci rozvoje 
hlavního města Prahy. Stávající využití pozemku je z estetického hlediska neuspokojivé. Při uvažování 
budoucí výstavby v prostoru nákladového nádraží bude daná stavba nenásilně doplňovat celkový 
urbanistický koncept. 

Vznik nové charakteristiky území 

Výstavba nových architektonicko-urbanisticky uspořádaných objektů navazujících na okolní 
stávající zástavbu na místě dlouhodobě nevyužívaného území ležícího ladem vtiskne území z lokálního 
pohledu nový charakter.  

Cílem záměru je vytvoření příjemného prostředí pro bydlení, práci, odpočinek i sportovně-
kulturní vyžití. 

 

 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 183 

Narušení stávajícího poměru krajinných složek 

Pro dotčenou část města je typický vysoký stupeň urbanizace a vysoká míra antropogenního 
ovlivnění. Výstavbou polyfunkčního areálu nedojde k narušení poměru krajinných složek. 

Narušení vizuálních vjemů 

Snahou při architektonickém ztvárnění záměru bylo citlivé řešení vůči stávající okolní zástavbě  
a charakteru městské části Prahy 3. Výstavbou budovy hotelu dojde k dotvoření Basilejského náměstí.  

Nově realizovaný záměr bude vytvářet nový prvek v blízkých pohledech. 

Dálkové pohledy 

Grafické znázornění dálkových pohledů je součástí samostatné Přílohy č. 3. 

Dálkové pohledy byly prováděny z Pražského hradu (Matyášovy brány), Hanavského pavilonu  
a Hladové zdi. 

Z hlediska dálkových pohledů se nebude posuzovaný záměr výrazně uplatňovat. Při pohledu 
z Pražského hradu a Hladové zdi nebudou nové budovy převyšovat Žižkovský památník ani vysílač O2, 
navíc se v pohledu uplatní pouze první dvě administrativní budovy, zbylé bude v zákrytu. Při pohledu 
z Hanavského pavilonu bude nová výstavba převážně v zákrytu Žižkovského památníku, a tudíž 
nenarušeno pražské panorama.  

Vzhledem k hmotovému a výškovému ztvárnění nových objektů lze konstatovat, že v souvislosti 
s realizací záměru nebude zásadně narušena silueta dané části hl. m. Prahy. Negativní vliv na panorama 
města se nepředpokládá. 

Shrnutí 

Závěrem lze konstatovat, že posuzovaný záměr „REVITALIZACE NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV, 
SEVER“ nebude z hlediska vlivu na charakter městské části ani z hlediska dálkových pohledů působit 
rušivě. 

D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické 
památky 

Kulturní památky 

Posuzovaný záměr leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace ve smyslu ustanovení 
zákona č. 20/1978 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a je zapsáno na seznam 
světového dědictví UNESCO. 

Navrhovaným záměrem nedojde k dotčení movitých ani nemovitých kulturních památek. 

Hmotný majetek 

Realizací záměru dojde k zásahu do hmotného majetku. 

Výstavbě záměru bude předcházet demolice následujících stavebních objektů: 
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� Budova č. p. 4450/61, 4469, 4466, 4467, 4470, 4450/54, 4450/74, 4474, 4460/1, 4465, 4463, 
4450/14, 4450/62 

Pozn.: Budova č. p. 4463 (Národní filmový archiv) bude demolována později než ostatní budovy 

(nejdříve v roce 2011). 

� Kolejiště stávajícího překladiště ČD – Žižkov 

� Zrušení stávající trafostanice TS 7081 

� Rušení stávajících inženýrských sítí 

− Kabely na pozemku AYKY různé dimenze 

− Řad Českých drah DN 100 mm 

− Kanalizační řady na pozemku - stoka 500/875 mm 

− Slaboproudé sítě 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru bude třeba provést následující přeložky 
inženýrských sítí a jiných objektů: 

� 22kV 3x120 ANKTOYPV 

� 22kV 3x240 ANKTOYPV 

� NN kabely AYKY 3x185+90 

� NN kabely AYKY 3x240+120 

� PRE sdělovací kabely 19x2x1,5 TYYKP 

� PRE sdělovací kabely 0,9 DCKAYPY 

� PRE sdělovací kabely 24x2x1 TCEKEZY 

� Kabel Dopravní podnik /DP/ AYKY 

� Kabel Veřejné osvětlení AYKY 4x25 

� Slaboproudé sítě 

Archeologické památky 

V zájmovém území nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. 

Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (fáze 
zemních prací), je nutné v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán památkové péče a v případě 
nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací. 
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D. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Vliv záměru z hlediska velikosti ovlivněného území je lokální. Přímo dotčen bude stávající areál 
Nákladového nádraží Žižkov, který je v současné době využíván spíše živelně pro automobilovou 
přepravu, jež následně významně zatěžuje svými negativními účinky a dopady přiléhající, většinou 
obytné území, a zbytečně zatěžuje již beztak přetížené páteřní komunikační trasy širšího území. Nepřímo 
dojde k dotčení severovýchodní části Prahy 3, částečně Prahy 10 a v konečném důsledku, z hlediska 
dopravních vztahů, celé dopravní infrastruktury hlavního města Prahy. V měřítku hlavního města však 
bude míra ovlivnění sotva zaznamenatelná. 

Vliv realizace posuzovaného záměru na ovzduší lze označit z hlediska velikosti vlivů za malý, 
z hlediska významnosti vlivů za málo významný. Při zadaných parametrech dopravní obslužnosti lze 
celkem spolehlivě konstatovat, že posuzovaný záměr nemůže za předpokladu dodržení navržených 
opatření nijak významně ovlivnit imisní situaci v zájmovém území. 

Z hlediska akustické situace vyvolané stavební činností i provozem posuzovaného záměru jsou 
splněny hygienické limity pro jednotlivé zdroje hluku v chráněném venkovním prostoru i chráněném 
venkovním prostoru staveb, ovšem za předpokladu realizace navržených protihlukových opatření.  

Posuzovaný záměr nebude z hlediska vlivu na charakter městské části ani z hlediska dálkových 
pohledů působit rušivě. Stavba splňuje požadované odstupové vzdálenosti.  

Hodnocené vlivy záměru „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ na životní prostředí mají lokální 
charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. Realizací záměru nedojde k zásadní 
změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení. 

 

D. III. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 

Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 
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 D. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Fáze projektových příprav 

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

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

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

• Před uvedením záměru do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení požární  
a havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení. Vypracovat jako součást tohoto řádu systém 
informování o vzniklé havárii. 

• V dalším stupni projektové dokumentace musí být harmonogram staveních prací na severní 
hranici staveniště (ul. Malešická) sestaven tak, aby nasazené hlučné stroje v jednotlivých místech 
objektů (Hotel, Residence 1 a Residence 2) nebyly v součinnosti. 

• V případě, že by při realizaci 2. etapy byly již objekty hotel, Residence 1, Residence 2, Office 1  
a Office 2 v provozu, musí být hluk ze stavení činnosti detailněji prověřen v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném vnitřním prostoru staveb u nově vystavěných objektů. 

• Ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení upřesnit harmonogram pro jednotlivé 
etapy a fáze výstavby, na základě tohoto zpřesnění vypracovat podrobné akustické posouzení 
hluku ze stavební činnosti.  

• Na základě zpřesnění harmonogramu výstavby v dalším stupni projektové dokumentace je nutné 
ověřit splnění hygienického limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb u stávající zástavby 
(především ul. Malešická) a případně u novostaveb v závislosti na zprovoznění jednotlivých 
objektů v průběhu výstavby záměru. 

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

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

• Severní fasáda bytových domů posuzovaného záměru (Residence 1 a Residence 2) a přilehlé 
prostory musí být nejpozději ve stupni DSP navrženy tak, aby v prostorech situovaných na tuto 
stranu byly splněny požadované hygienické limity pro tyty prostory (osvětlení, výměna vzduchu, 
hlučnost).  

• Na základě vstupních údajů týkající se stacionárních zdrojů hluku ve fázi zpracování Oznámení 
záměru je nutné dodržet následující opatření: 
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- Technologické celky uzavřít do technických podlaží (v případě, že toto řešení nelze realizovat 
kvůli odstupovým vzdálenostem, bude potřeba navrhnout jednotky s nižšími akustickými 
parametry nebo jiné rozmístění jednotek v kombinaci se clonami); 

- Kolem technologií realizovat clony o výšce minimálně 0,75 m nad jednotky. Odstup clon 
bude upřesněn na základě konzultace s projektantem technologie (potřeba vzduchu pro 
jednotky). 

- Maximální akustický výkon VZT jednotek LWA = 80 dB. V noční době poloviční výkon. 

- Maximální akustický výkon suchých, případně hybridních chladičů LWA = 85 dB. V noční 
době poloviční výkon. 

- Maximální akustický výkon kondenzačních jednotek systémů split LWA = 75 dB. V noční 
době poloviční výkon. (Předpokládá se pouze u 20 % bytů). 

- Maximální zatlumená ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro objekty centrální 
strojovny VZT - LAeq,T = 50 dB 1 m od žaluzií na úrovni terénu. V noční době poloviční 
výkon. Žaluzie na úrovni terénu. 

- Maximální akustický výkon odtahu ze suterénních garáží LWA = 80 dB. V noční době 
poloviční výkon. 

• V dalším stupni projektové dokumentace musí být upřesněny vstupní parametry a na jejich 
základě ověření návrhu protihlukových opatření. 

• Dodržet maximální akustické výkony dieselagregátů: 

- U objektů Office 1, Office 4 a Obchodně komerčního centra LWA = 80 dB. 

- U objektů Hotelu, Residence 1 a Residence 2 LWA = 75 dB. 

• V dalším stupni projektové dokumentace upřesnit vstupní údaje umístění dieselagregátů, chodu, 
akustických parametrů a upřesnit navržená protihlukové opatření. 

• Dodržet minimální zvukovou izolaci fasád pro jednotlivé objekty dle následující tabulky.  
V dalším stupni projektových příprav je nutné návrh minimální zvukové izolace fasád upřesnit. 

Tab. č. 73 Návrh min.  zvukové izolace fasád 

Návrh 
minimální 
zvukové 
izolace 
fasád 

Ozn. Funkce 

R´w (dB) 
H1 Hotel 43 
R1 Residence 1 38 

R1 
Residence 1  

západní křídlo 
30 

R1 
Residence 1 

východní  křídlo 
30 

R2 Residence 2 38 

R2 
Residence 2 –

východní křídlo 
38 

O1 Office 1 38 
O2 Office 2 38 
O3 Office 3 33 
O4 Office 4 33 

Retail Retail 38** 

**Minimální zvuková izolace objektu Retail – R´w = 38 dB. Požadavek na obchodní plochy není v ČSN 

stanoven. Požadavek je uveden z důvodu možnosti umístění kanceláří. V dalším stupni projektové 
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dokumentace je potřeba požadavek na minimální neprůzvučnost obvodového pláště upřesnit na základě 

požadavku limitu pro vnitřní chráněný prostor staveb dle využití vnitřních prostor. 

• Dodržet doporučené akustické parametry stacionárních zdrojů hluku tak, aby nebyly překročeny 
hygienické limity pro denní a noční dobu. 

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

• Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (fáze 
zemních prací), je nutné v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán památkové péče  
a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací. 

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

• Před zahájením stavebních prací či v jejich průběhu je nutné provést odběry vzorků štěrkového 
lože rušené části železniční trati a podrobit je chemickým analýzám v souladu s Metodickým 
pokynem MŽP ČR „kritéria znečištění zemin a podzemní vody“ (8/1996). Neznečištěný štěrk 
může být využit v rámci železničního spodku drážního tělesa. V případě kontaminace je možné 
provést recyklaci mimo vlastní prostor stavby na recyklační lince zhotovitele stavby a rovněž jej 
zpětně využít. Zbylé kontaminované objemy pak uložit na skládku nebezpečného odpadu. 

• Technické podmínky napojení objektů na veřejný vodovod a odvedení splaškových a dešťových 
vod je nezbytné předložit k odsouhlasení společnosti Pražské vodovody a kanalizace a. s.  
a  správci Pražské vodohospodářské společnosti a. s. 

• V dalších fázích projektových příprav doporučujeme provést podrobný průzkum kontaminace 
zeminy, horninového prostředí i podzemních vod a prověřit aktuální stav některých lokalit 
(čerpací stanice pohonných hmot, Pneuservis, výkup druhotných surovin, divoké skládky)  
a v případě pozitivního nálezu polutantů zahájit jejich sanaci.  

• Při realizaci sanačních prací doporučujeme ekologický dozor, který má odbornou způsobilost 
v oboru sanační geologie a hydrogeologie.  

• Navržený odlučovač tuků je vodním dílem a musí splňovat podmínky dané správcem 
vodohospodářské infrastruktury Pražskou vodohospodářskou společností a. s., následně bude pro 
vodní dílo vydáno povolení stavby místně příslušným vodohospodářským úřadem.  

• Kvalita vypouštěných odpadních vod musí být v souladu s platným kanalizačním řádem pro 
jednotnou kanalizaci v povodí ÚČOV Praha. 

• Dle § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších právních úprav nesmí být vnitřní kanalizace areálu odváděná na čistírnu odpadních 
vod osazena drtiči kuchyňských odpadů. 

• Minimalizovat zásah do porostů dřevin a kácení omezit na skutečně odůvodněné, a to  
v období vegetačního klidu, z důvodu snížení možného vlivu na populace ptáků a dalších druhů 
živočichů.  

• V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 vyhlášky  
č. 395/1992 Sb.) podat příslušnému orgánu ochrany přírody (odbor Životního prostředí, Městská 
část Praha 3) žádost o povolení ke kácení současně s doložením dendrologického průzkumu 
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s ohodnocením dřevin, projektu sadových úprav a situace s vyznačením stromů, které se mají 
kácet.  

• Před podáním žádosti o povolení ke kácení navýšit celkovou hodnotu dřevin určených ke kácení 
inflačním koeficientem dle statistického úřadu. 

Celková hodnota dřevin určených ke kácení    1 048 119 Kč 

• Vzniklou ekologickou újmu způsobenou kácením dřevin je nutné kompenzovat dostatečnými 
náhradními výsadbami na pozemku stavby v rámci plánovaných sadových úprav. 

• Nově vysázené dřeviny nesmí být umístěny na inženýrských sítích. 

• Náhradní výsadbou dřevin přirozené druhové skladby zamezit ruderalizaci. 

• V rámci plánovaných vegetačních úprav preferovat autochtonní druhy dřevin a rostlin. 

• Sadové úpravy provést na dostatečně velkých plochách tak, aby byl splněn koeficient zeleně pro 
jednotlivé funkční plochy a aby zároveň náhradní výsadby plně kompenzovaly pokácenou zeleň. 

• V předstihu před zahájením stavebních prací zažádat o výjimku ze zvláště chráněných druhů 
živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

• Žádost o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona číslo 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění musí obsahovat veškeré náležitosti 
dané dikcí zákona.  

• V rámci další fáze projektových příprav navrhnout v součinnosti s orgány ochrany přírody 
vhodná opatření pro zpětnou introdukci živočichů do území. Např. vytvořit hnízdní příležitosti 
pro ptáky, zídky pro ještěrky na území budoucího parku, atd.  

• V další fáze projektového řízení doporučujeme prověřit aktuální stav některých rizikových lokalit 
jako je např. provozovna výkupu druhotných surovin a čerpací stanice pohonných hmot. 
V případě nutnosti provést před zahájením stavebních prací sanaci kontaminovaných oblastí. 

Fáze výstavby 

• V maximální míře koordinovat stavební činnost všech plánovaných záměrů v zájmovém území 
tak, aby byly vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo minimalizovány. 

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

• Pracovní dobu ve všední dny od pondělí do pátku omezit na 7 až 21 hod, v sobotu a neděli pak na 
8 až 18 hod. 

• Nejhlučnější fáze výstavby budou představovat zemní práce a zakládání (zejména v severní části 
zájmového území). Dané fáze se doporučuje provádět pouze v pracovních dnech v době mezi 8 
až 17 hod.  

• Na hranici staveniště instalovat plný plot min. výšky 2 m (v dalším stupni projektové 
dokumentace upřesnit v návaznosti na jednotlivé etapy realizace objektů záměru). 

• Na severní hranici staveniště u ulice Malešická musí být při realizaci výstavby objektu Hotelu  
a Residence 1 umístěna protihluková clona výšky 4 m (viz následující obrázek). 
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• V místě stavby objektu Hotelu, Rezidence 1 a Rezidence 2 doporučujeme pro zajištění splnění 
limitu v ulici Malešické při stavebních pracích na okraji staveniště použití mobilních clon výšky 
4 m umístěných před stavebními stroji směrem k chráněné zástavbě a vhodné rozvržení 
stavebních v prací (viz následující obrázek). 

Obr. č. 32 Návrh umístění protihlukových clon 

 

• Kompresory, okružné pily apod. umístit do uzavřeného prostoru na staveništi. 

• Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor. 

• Práce v sobotu a v neděli naplánovat tak, aby neprobíhaly nejhlučnější stavební práce (např. pily, 
zakládání, zemní práce apod.). 

• Stavební činnost se v noční době od 21.00 do 7.00 hod. nedoporučuje. Pouze ve fázi 
dokončovacích prací, kdy práce budou probíhat v opláštěné uzavřené budově lze provádět 
nehlučné stavební práce. 

• Stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba zvolit v souladu s Akustickou studií (Příloha č. 1 
oznámení EIA). Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutné se řídit 
požadavky na maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě nezpůsobí 
zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů v chráněných vnitřních prostorech 
stavby. Nejvýše přípustné hodnoty hlučnosti použitých typových skupin stavebních mechanismů 
a akustické vlastnosti konkrétních mechanismů, které je možno použít, jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

Tab. č. 74 Návrh stavebních mechanismů s přípustnými akustickými parametry 

Akustické parametry - hluk ve 
vzdálenosti 10 m od zařízení LA 

(dB) 
Název stroje 

dB v klidu dB za provozu 
Nákladní automobil - 80 

Autojeřáb - 71 
Kolový nakladač - LWA = 105 dB 

Smykem řízený nakladač - 86 
Pásové rypadlo - LWA = 101 dB 

Autodomíchávač na podvozku - 78 
Okružní pila - 73 

Čerpadlo na betonovou směs - 65 
Bourací kladivo - LWA = 115 dB 

Dozer - LWA = 111 dB 
Řetězová pila - 84 
Okružní pila 80 100 

Čerpadlo na betonovou směs - 81 
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Akustické parametry - hluk ve 
vzdálenosti 10 m od zařízení LA 

(dB) 
Název stroje 

dB v klidu dB za provozu 
Ponorný vibrátor - 67 

Svářečky polovodičové - 65 
Nákladní automobil nosnost do 

7 t 
82 90 

Stavební míchačka - 63 
Válec 70 78 

Vrtačka - 74 
Stavební výtah - 59 
Věžový jeřáb - 55 

• Dodržet maximální intenzitu nákladní dopravy pro všechny fáze a etapy výstavby 13 NA 
obousměrně/hod, tj. 91 NA (182 jízd obousměrně) za den od 7 do 21 hod. 

• Dodržet doporučenou intenzitu nákladní dopravy na staveništních komunikacích pro jednotlivé 
fáze etapy dle přepokládaného počtu nasazení strojů 20 jízd/den (jedná se pouze  
o pohyb nákladních automobilů v areálu staveniště v době přípravy území – tj. ve 3.  fázi).  

• V dalším stupni projektové dokumentace na základně podrobných údajů o intenzitě staveništní 
dopravy upřesnit výpočet, především v návaznosti na provoz již vystavěných objektů záměru. 

• Na každém místě výstavby objektů v 1. etapě (dle objektů) může pracovat maximálně 18 
stavebních strojů s těmito akustickými parametry:  

1 x stroj s LWA = 115 dB s dobou nasazení 4 hod;  
2 x stroj s LWA = 111 dB s dobou nasazení 4 hod; 
4 x stroj s LWA = 105 dB s dobou nasazení 4 hod;  
5 x stroj s LWA = 101 dB s dobou nasazení 6 hod;  
3 x stroj s LWA = 90 dB s dobou nasazení 6 hod;  
3 x stroj s LWA = 86 dB s dobou nasazení 6 hod. 

• Na každém místě výstavby objektů ve 2. etapě (dle objektů) může pracovat maximálně 18 
stavebních strojů s těmito akustickými parametry:  

1 x stroj s LWA = 115 dB s dobou nasazení 6 hod;  

2 x stroj s LWA = 111 dB s dobou nasazení 6 hod; 

4 x stroj s LWA = 105 dB s dobou nasazení 6 hod;  

5 x stroj s LWA = 101 dB s dobou nasazení 6 hod;  

3 x stroj s LWA = 90 dB s dobou nasazení 6 hod;  

3 x stroj s LWA = 86 dB s dobou nasazení 6 hod. 

• Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem 
jednotlivých fází výstavby a velmi hlučné práce by měly být oznámeny dopředu v každém domě 
v okolí staveniště. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu 
hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se takto vznikající 
stres a nepohoda. Vhodné by bylo ustanovení kontaktní osoby, na kterou by se postižení občané 
mohli obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi. 
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• Během výstavby je třeba dodržovat dohodnuté přestávky v délce min. 30 min po 4 hodinách 
práce při hlučných operacích, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních 
obytných prostor. 

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

• Na staveništi nesmí být pálen odpad. 

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

• Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací (zemina, bet. směs). U výjezdu ze staveniště bude proto zřízena plocha pro 
mechanické očištění vozidel.  

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

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

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

• Nabídnout majitelům okolní ovlivněné zástavby prověření technického stavu oken a jejich 
těsnosti. 

• V období výstavby záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. 

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

• V případě jakýchkoliv zásahů do nesaturované zóny zeminy je nezbytné realizovat sanaci 
kontaminované oblasti, tedy především jižní části zájmového území. Při realizaci sanačních prací 
je nutná přítomnost firmou s odbornou způsobilostí v oboru sanační geologie a hydrogeologie.  

• Při výkopových pracích provést rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní 
materiál, nebo zda s nimi má být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. 

• Se znečištěnou zeminou nakládat v souladu s příslušnou legislativou (Zák. č. 185/2001 Sb.  
o odpadech, v platném znění a Vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 

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

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 
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• Bude-li to možné, používat místo paliv a maziv ropného původu snáze odbouratelné ekvivalentní 
bioprodukty. 

• Výkopy chránit před vniknutím povrchové vody. 

• Před zavážením stavební jámy štěrkopísky je nutné ji vyklidit a odstranit odpady, vzniklé 
stavební činností. Ty by totiž v budoucnu významně ovlivnily jakost podzemní vody v okolí 
stavby.  

• Odvod vody ze staveniště musí být projednán a schválen příslušným správcem kanalizace. 

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

• Při realizaci respektovat normy ČSN související s požární ochranou. 

• Při stavební činnosti chránit stávající vegetační prvky. Stromy musí být před započetím stavby 
chráněny podle normy ČSN – DIN 839061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech). 

Fáze provozu 

• Dodržovat schválené havarijní a provozní řády. 

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

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

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

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

• V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. 

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

• Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, 
prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností. 
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D. V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů 

Oznámení o vlivu záměru „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ na životní prostředí  
a veřejné zdraví bylo zpracováno na základě podkladů připravovaných pro dokumentaci pro územní 
řízení. Hodnocení vlivů tedy odpovídá stupni znalosti projektu. 

Fáze výstavby 

Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobné zásady organizace výstavby, není 
možné přesně kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí. Detailní vyhodnocení vlivů 
výstavby bude možné až po upřesnění materiálových toků, zásad organizace výstavby a také na základě 
dispozic dodavatele stavby (strojové a materiálové vybavení). 

Doprava (hluk, znečištění ovzduší) 

Použité intenzity dopravy na posuzovaných komunikacích (dopravně-inženýrské podklady) byly 
zpracovány ETC (únor 2009) na základě dat, respektive modelů URM hl. m. Prahy. 

Ve výhledovém roce 2015, kdy je počítán plný provoz záměru, se dále počítá s dokončením 
rekonstrukce okolní komunikační sítě a růstem objemů dopravy dle podkladů URM a výhledových 
modelů. Ve výhledovém roce 2025 je uvažována plná realizace dostavby NN Žižkov dle Urbanistické 
studie (Jan Sedlák – projekční atelier, březen 2008) a zároveň realizace Jarovské spojky, pražských 
okruhů, radiálních komunikací a jiných staveb zanesených v ÚPn SÚ hl. m. Prahy. 

Výpočty intenzit automobilové dopravy byly provedeny na modelové komunikační síti města  
a jeho regionu z podkladů URM a stanovených růstových koeficientů. Neurčitosti výpočtů vycházejí 
z přesnosti dodaných prognóz dopravních zátěží, stanovení podílu dopravy a  rozpadů dopravy na 
komunikační síti. . .  

Výsledky výpočtů Akustické a Rozptylové studie odpovídají stupni rozpracovanosti projektu  
a podrobnosti vstupních podkladů. 

Hodnocení zdravotních rizik 

Při interpretaci závěrů, tj. charakteristiky kvalitativních i kvantitativních rizik existují nejistoty, 
které byly použity v konkrétním systému odhadu zdravotních rizik. Tyto nejistoty vyplývají z: 

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

• použitých modelů výpočtu emisí a výpočtu rozptylu znečišťujících látek v atmosféře, 

• použití dat o konfiguraci terénu. 
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E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Předkládaný záměr „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ je z hlediska umístění, finančního 
využití i architektonického a technického řešení posuzován v jedné variantě, která vychází z návrhu 
architektonické firmy Hamiltons Architects. 

V rámci oznámení jsou řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které nejsou v pravém 
smyslu variantami.  

Vyhodnocení akustické a rozptylové situace je provedeno pro následující stavy/varianty, které 
vycházejí z jednotlivých časových horizontů intenzit dopravy v širším zájmovém území: 

• Stávající stav             

• Fáze demolice/výstavby        2010 – 2015 

• Fáze provozu – kompletní náplň území s posuzovaným záměrem    2015 

• Fáze provozu – samotný příspěvek záměru           2015 

• Fáze provozu – kompletní náplň území s posuzovaným záměrem  
a dostavbou nákladového nádraží Žižkov dle Urbanistické studie (Ing. 
arch. Sedlák, březen 2008)     2025 

• Fáze provozu – samotný příspěvek záměru v rámci dostavby 
nákladového nádraží Žižkov dle Urbanistické studie (Ing. arch. Sedlák, 
březen 2008)     2025 

Vyhodnocení výše uvedených stavů umožní vytvoření si podrobné představy o příspěvcích záměru 
k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území. 

Ve stručnosti lze konstatovat, že realizace záměru nebude představovat významné zhoršení 
životního prostředí. U jednotlivých složek životního prostředí nedojde v důsledku výstavby  
a provozu záměru „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ při dodržení opatření k výrazným 
negativním změnám ani k překročení únosné míry zatížení. 
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ZÁVĚR 

Předkládané oznámení záměru „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ bylo zpracováno dle přílohy 
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Oznámení se zabývá vymezením vlivů demolice, výstavby a 
provozu polyfunkčního areálu na životní prostředí a hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti 
prostředí. 

Pro uvedený záměr byla zpracována řada odborných studií k těm složkám životního prostředí (hluk, 
ovzduší, fauna, fóra), které by mohly mít vliv z hlediska negativních dopadů záměru na okolí. 

Ze zpracovaného oznámení vlivu na životní prostředí posuzovaného záměru vyplynuly tyto závěry: 

• Cílem investora je výstavba polyfunkčního areálu tvořeného samostatnými residenčními objekty, 
hotelem a obchodně-administrativním centrem se čtyřmi kancelářskými budovami a sportovně-
relaxačním centrem . 

• Posuzovaný záměr je situován v intravilánu hl. m. Prahy, na území městské části Praha 3,  
v k. ú. Žižkov. Konkrétně se jedná o severní část území Nákladového nádraží Žižkov, které by 
mělo být do budoucna celé zastavěno. 

• Architektonický a urbanistický koncept území vychází z Urbanistické studie (Jan Sedlák – 
projekční atelier, březen 2008).    

• V rámci celého záměru jsou navržena max. 2 PP a 14 NP, z čehož poslední dvě podlaží budou 
ustoupená. 

• Území posuzovaného záměru má 75 385 m2. Dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy se posuzovaný 
záměr nachází na funkčních plochách SMJ (Plochy Smíšené městského jádra - index míry využití 
území H, s koeficientem KPP 2,2 a s koeficientem zeleně 0,35 dle stavu ÚPn SÚ hl. m. Prahy po 
vydání změny Z 1000/00, která je v současné době zrušena) a DDN (překladiště, kontejnerové 
terminály, nákladové obvody). 

• Územím je dle ÚPn SÚ hl. m. Prahy vedena budoucí trasa metra D. Průběh trasy je upřesněn 
Urbanistickou studií s regulačními prvky NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV (Jan Sedlák – 
projekční atelier, březen 2008), která trasu metra společně se stanicí metra posouvá jižním 
směrem, do trasy budoucí Jarovské spojky. 

Na základě rozhodnutí ÚMČ Praha 3 (č. j. OV/05/3306/Ur ze dne 20. 12. 2005 platí pro Nákladové 
nádraží Žižkov stavební uzávěra. Území se zároveň nachází ve stavební uzávěře pro trasy městské kolejové 
dopravy dle nařízení hl. m. Prahy č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, ve znění nařízení  
č. 10/2002 Sb. hl. m. Prahy (trasa metra D). Nejpozději ve stupni DSP bude zažádáno o výjimku z výše 
uvedených stavebních uzávěr. 

• Záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné 
variantě, která vychází z návrhu architektonické firmy Hamiltons Architects. 

Vyhodnocení akustické i rozptylové situace je provedeno pro následující stavy: 

• Stávající stav             

• Fáze demolice/výstavby        2010–2015 

• Fáze provozu – kompletní náplň území s posuzovaným záměrem    2015 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 197 

• Fáze provozu – samotný příspěvek záměru           2015 

• Fáze provozu – kompletní náplň území s posuzovaným záměrem  
a dostavbou nákladového nádraží Žižkov dle Urbanistické studie (Jan 
Sedlák – projekční atelier, březen 2008)     2025 

• Fáze provozu – samotný příspěvek záměru v rámci dostavby 
nákladového nádraží Žižkov dle Urbanistické studie (Jan Sedlák – 
projekční atelier, březen 2008)     2025 

Pozn.: V Rozptylové studii,  na základě konzultace s Odborem ochrany ovzduší MHMHP, jsou oba 

výhledové stavy vyhodnoceny pouze jako samotné příspěvky záměru. 

• Posuzovaný záměr „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“ je vymezen stávající komunikační sítí 
Jana Želivského a Malešická, po kterých bude vedeno hlavní dopravní napojení areálu. Pro 
vnitřní distribuci dopravy budou využívány nově vybudované povrchové či podzemní 
komunikace. 

• Pro záměr je navrženo 2 123 parkovacích stání (dle Vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb.). 

• Dle odhadu areál vyvolá celkem 12 982 jízd denně (6 491 příjezdů, 6 491 odjezdů), z nichž 
převážná část budou osobní automobily.  

• Zásobování areálu teplem bude novým horkovodním rozvodem CZT. Doplňkovým zdrojem tepla 
budou solární panely. 

• Vliv realizace posuzovaného záměru na ovzduší lze označit z hlediska velikosti vlivů za malý, 
z hlediska významnosti vlivů za málo významný. Při zadaných parametrech dopravní obslužnosti 
lze celkem spolehlivě konstatovat, že posuzovaný záměr nemůže za předpokladu dodržení 
navržených opatření nijak významně ovlivnit imisní situaci v zájmovém území. 

• Realizací záměru  budou splněny hygienické limity pro jednotlivé zdroje hluku v chráněném 
venkovním prostoru i chráněném venkovním prostoru staveb, ovšem za předpokladu realizace 
navržených protihlukových opatření.  

• Stavba nebude představovat významné riziko pro zdraví obyvatel. 

• Odpadní vody budou maximálně odváděny na stávající stoku 600/1100 napojenou na veřejnou 
kanalizační síť. Pro nové objekty budou zároveň položeny dva úseky nových areálových 
kanalizačních řadů DN300-800. Obě nové stoky budou vytvořeny jako jednotná kanalizace. Ve 
všech nových objektech bude proveden oddílný systém kanalizace.  

• Množství splaškových odpadních vod bude ekvivalentní množství spotřebované vody. Roční 
množství odváděných splaškových vod bude činit cca 245 980 m3/rok. 

• Na základě hydrogeologického průzkumu je zasakování dešťových vod v dané lokalitě obtížné. 
Likvidace dešťových odpadních vod bude proto řešena kombinací akumulace a retence 
dešťových vod s následným řízeným odtokem do systému městské kanalizační sítě.  

• Celkové množství odváděných dešťových odpadních vod záměru bude 661,4 l/s. Z toho přímý 
odtok do jednotné kanalizace bude činit 38,9 l/s, zbylý odtok – 622,5 l/s povede přes retenční 
nádrže. Bude splněn požadavek Pražské vodohospodářské společnosti a. s. na kapacitu odtoku 
dešťových vod do 120 l/s z celého areálu.  
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• Navrhovaný odtok dešťových vod ve výhledovém stavu bude menší než je stávající odváděné 
množství ze záměrem vymezené části nákladového nádraží. 

• Kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod bude nevýznamné. 

• Jakost odpadních dešťových a splaškových vod produkovaných záměrem bude odpovídat 
obdobným odpadním vodám v pražské aglomeraci.  

• Odpadní vody ze stavební jámy (dešťová/spodní i technologická) budou odčerpávány pomocí 
revizních čerpacích šachet dvojího typu. Šachty pro odčerpávání spodní a dešťové vody budou 
osazeny drenážním čerpadlem s filtrem na hrubé nečistoty a kal. 

• Záměrem nedojde k dotčení pásma hygienické ochrany vody (PHO) ani chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

• Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 

• Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené stavbou zařazeny jako druh ostatní 
plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. 

• Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ZPF. 

• V zájmovém území posuzovaného záměru nebyla na základě předchozích provedených 
průzkumů (GeoTec – GS, a. s., červen 2003; RNDr. Sýkora, RNDr. Šnévajs, říjen 2001) 
identifikována kontaminovaná zemina. Vzhledem ke způsobu využití dotčených pozemků  
a časovému odstupu od doby provádění průzkumů však riziko kontaminace půdy nežádoucími 
látkami nelze bezezbytku vyloučit (přítomnost drobných divokých skládek, čerpací stanice 
pohonných hmot, uložení kovošrotu přímo na terénu, skladování pneumatik). 

• Nejpozději ve fázi DSP proto doporučujeme provést aktualizaci předchozích průzkumů. 
Doporučujeme zaměřit se zejména na prostor čerpací stanice pohonných hmot, pneuservis, výkup 
druhotných surovin a místa divokých skládek. V případě pozitivního nálezu polutantů je nutné 
zahájit sanaci.  

• V případě nutnosti realizace sanačních prací je nutná přítomnost osoby/firmy s odbornou 
způsobilostí v oboru sanační geologie a hydrogeologie. 

• V případě znečištění zeminy je nutné s ní nakládat v souladu s příslušnou legislativou (Zák.  
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a Vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky).  

• V rámci rušení části stávající železniční trati dojde z ploch pod traťovými kolejemi k sejmutí 
štěrkového lože. Před zahájením stavebních prací či v jejich průběhu je nutné provést odběry 
vzorků štěrkového lože a podrobit je chemickým analýzám v souladu s Metodickým pokynem 
MŽP ČR „kritéria znečištění zemin a podzemní vody“ (8/1996). Neznečištěný štěrk může být 
využit v rámci železničního spodku drážního tělesa. V případě kontaminace je možné provést 
recyklaci mimo vlastní prostor stavby na recyklační lince zhotovitele stavby a rovněž jej zpětně 
využít. Zbylé kontaminované objemy uložit na skládku nebezpečného odpadu. 

• Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V zájmovém území 
se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Vyvolání sesuvných 
pohybů se rovněž nepředpokládá. 
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• Navrhovaný záměr bude realizován na pozemku, který vylučuje existenci jakýchkoliv 
hodnotnějších ekosystémů. Jeho výstavbou dojde k ovlivnění antropogenně ovlivněného 
ekosystému.  

• V řešeném území je patrné značné ovlivnění antropogenní činností s vegetací bez větší floristické 
hodnoty. Na lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve 
smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 
2001).  

• Celková hodnota dřevin určených ke kácení je 1 048 119 Kč (je nutné navýšit cenu inflačním 
koeficientem). 

• Navržené sadové úpravy splňují koeficient zeleně KZ 0,35 daný Metodickým pokynem k ÚPn 
SÚ hl. m. Prahy. 

• V zájmovém území bylo zjištěno 76 druhů živočichů, z toho 59 druhů bezobratlých a 17 druhů 
obratlovců. Záměrem nebudou dotčeny žádné prvky ÚSES, ZCHÚ, VKP ani lokality NATURA 
dle zákona č. 114/1992 Sb. 

• Celkem 7 druhů je zvláště chráněných, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. 
Mezi druhy zvláště chráněné - ohrožené, patří dva druhy čmeláků, čmelák zemní (Bombus 
terrestris) §3, čmelák skalní (Bombus lapidarius) §3, mravenec rodu Formica §3 a svižník polní 
(Cicindela campestris) §3. Dále byly nalezeny silně ohrožené druhy - ropucha zelená 
(Pseudolapidea viridis) §2 a slepýš křehký (Anquis fragilis) §2. Náhodný je zřejmě výskyt 
krahujce obecného (Accipiter nisus) §2. Před zahájením stavebních prací je nutné zažádat  
o výjimku ze zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 sb., v platném 
znění. 

• Posuzovaný záměr nebude z hlediska vlivu na charakter městské části ani z hlediska dálkových 
pohledů působit rušivě. 

• Posuzovaný záměr leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace ve smyslu ustanovení 
zákona č. 20/1978 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a je zapsáno na 
seznam světového dědictví UNESCO. 

• Navrhovaným záměrem nedojde k dotčení movitých ani nemovitých kulturních památek. 

• Realizací záměru dojde k zásahu do hmotného majetku. Bude nutné provést demolici stávajících 
objektů a přeložky inženýrských sítí. 

• Pozemky dotčené stavbou jsou územím s předpokládanými archeologickými nálezy dle zákona  
č. 20/1987 Sb., v platném znění. Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště 
zásahů do stávajícího terénu (fáze zemních prací), je nutné v dostatečném předstihu informovat 
příslušný orgán památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou 
organizací. 

 

Výstavbu zám ěru „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“  

lze při respektování navrhovaných opat ření doporu čit k realizaci. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

� Fotodokumentace 

� Vizualizace 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Oznámení je zpracováno pro záměr „Revitalizace Nádraží Žižkov, Sever“, který se nachází na 
území městské části Praha 3, v k. ú. Žižkov.  

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové 
číslo 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“ 

Záměrem investora je výstavba polyfunkčního areálu v souladu s platným územním plánem se 
zastoupením bytové funkce v podobě dvou residenčních objektů, hotelu a administrativně-obchodní 
funkce.  

V rámci celého záměru jsou navržena max. 2 PP a 14 NP, z čehož poslední dvě podlaží budou 
ustoupená. 

Pro vyhodnocení vlivu demolice, výstavby a provozu záměru na akustickou a rozptylovou situaci  
 byly vypracovány samostatné studie, které tvoří Přílohu č. 1 a 2 tohoto oznámení: 

• Akustická studie  

• Rozptylová studie 

Dalšími zpracovanými studiemi je Biologický průzkum a Dendrologická studie.  

Záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné 
variantě, která vychází z návrhu architektonické firmy Hamiltons Architects. 

Doprava 

Dopravně-inženýrské podklady byly zpracovány firmou ETC (únor 2009) a vycházejí z dat, 
respektive modelů URM hl. m. Prahy.  

Ve výhledovém roce 2015, kdy je počítán plný provoz záměru, se dále počítá s dokončením 
rekonstrukce okolní komunikační sítě a růstem objemů dopravy dle URM a výhledových modelů. Ve 
výhledovém roce 2025 je uvažována plná realizace dostavby NN Žižkov dle Urbanistické studie (Jan 
Sedlák – projekční atelier, březen 2008) a zároveň realizace Jarovské spojky, pražských okruhů, 
radiálních komunikací a jiných staveb zanesených v ÚPn SÚ hl. m. Prahy. 

Data URM hl. m. Prahy ve výhledových horizontech 2015, 2025 zahrnují jak samotný investiční 
záměr, tak i případné jiné připravované záměry v širším okolí. V případě, že nejsou konkrétní kapacitní 
údaje ostatních záměrů dosud známy, vychází intenzity dopravy z příslušných funkčních ploch platného 
ÚPn SÚ hl. m. Prahy. 

Nově vyvolaná doprava vychází z předpokládané funkční náplně a velikosti objektu, dopravního 
napojení a počtu parkovacích stání. Stanovené objemy zdrojové, respektive cílové dopravy odpovídají 
velikosti záměru a jeho konkrétnímu umístění v dané lokalitě.  

Dle odhadu bude posuzovaný záměr generovat celkem 12 982 jízd denně (6 491 příjezdů, 6 491 
odjezdů), z nichž převážná část budou osobní automobily. Doprava zboží do areálu byla odhadnuta 
podle charakteru budov převážně lehkými nákladními vozidly dodávkového typu. Dle zkušeností 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 202 

s obdobnými areály byl počet jízd odhadnut na 602/den (301 příjezdů, 301 odjezdů) z celkového počtu 
jízd. 

Posuzovaný záměru bude disponovat 2 123 parkovacími stáními. 

Ovzduší 

Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří samostatnou přílohu 
č. 2 tohoto oznámení. Byla vyhodnocena jak fáze výstavby, tak fáze provozu záměru. 

Zásobování areálu teplem bude novým horkovodním rozvodem CZT. Doplňkovým zdrojem tepla 
budou solární panely. 

Posuzovaný záměr lze z hlediska vlivů na ovzduší označit z hlediska velikosti vlivů za malý, 
z hlediska významnosti vlivů za málo významný. Při zadaných parametrech dopravní obslužnosti lze 
konstatovat, že posuzovaný záměr nemůže za předpokladu dodržení navržených opatření nijak významně 
ovlivnit imisní situaci v zájmovém území. 

Hluk 

Pro vyhodnocení akustické situace byla vypracována Akustická studie, která tvoří samostatnou 
přílohu č. 1 tohoto oznámení.  

Výpočet akustické situace byl proveden v programu Cadna/A verze 3.7. 

Vypočtené hodnoty hladiny akustického tlaku A jsou uváděny s přesností výsledků výpočtu  
± 2dB. 

Z hlediska akustické situace byla provedena v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. a byla 
vypracována na základě podkladů poskytnutých v době zpracování studie.  

V případě akustická situace vyvolané stavební činností je splněn hygienický limit pro hluk ze 
stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb za předpokladu dodržení navržených 
protihlukových opatření. 

V dalších fázích projektové přípravy je třeba zpracovat podrobné ZOV a časový harmonogram 
výstavby a upřesnit trasy mimostaveništní dopravy. Na základě těchto podkladů pak zpracovat podrobnou 
akustickou studii pro období výstavby. 

Z hlediska akustické situace vyvolané provozem záměru jsou splněny hygienické limity pro 
jednotlivé zdroje hluku za předpokladu realizace protihlukových opatření. 

Navržená technologie při dodržení protihlukových opatření splňuje hygienické požadavky pro 
chráněný venkovní prostor staveb dle NV č. 148/2006 Sb. 

Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 

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

Realizací záměru dojde k trvalému záboru půdy v rozsahu 75 385 m2.  

Při výkopových pracích dojde k sejmutí cca 249 479 m3 zeminy, která bude v průběhu výstavby 
částečně mezideponována za účelem zpětných zásypů a terénních úprav a částečně přímo odvážena 
k jejímu dalšímu využití nebo odstranění. Zpětné využití zeminy na násypy a terénní úpravy bude  
cca 38 544,1 m3. 
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Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání 
sesuvných pohybů.  

V zájmovém území posuzovaného záměru nebyla na základě předchozích provedených průzkumů 
(GeoTec – GS, a. s., červen 2003; RNDr. Sýkora, RNDr. Šnévajs, říjen 2001) identifikována 
kontaminovaná zemina. Vzhledem ke způsobu využití dotčených pozemků a časovému odstupu od doby 
provádění průzkumů však riziko kontaminace půdy nežádoucími látkami nelze bezezbytku vyloučit 
(přítomnost drobných divokých skládek, čerpací stanice pohonných hmot, uložení kovošrotu přímo na 
terénu, skladování pneumatik). 

Voda 

V zájmovém území záměru nelze vyloučit přítomnost skrytého vodního toku. Lokalita je 
odvodňována do Vltavy. 

Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 

Navrhovaným záměrem dojde k zásahu do hladiny podzemní vody. Ve většině provedených vrtů 
byla podzemní voda naražena přibližně v hloubce 4 m. 

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

Ve fázi výstavby budou veškeré vzniklé odpadní vody odváděny na předem připravenou 
kanalizační přípojku DN200, která bude v budoucnu sloužit pro jeden z nových objektů. 

Odpadní vody ze stavební jámy (dešťová/spodní i technologická) budou odčerpávány pomocí 
revizních čerpacích šachet dvojího typu. Šachty pro odčerpávání spodní a dešťové vody budou osazeny 
drenážním čerpadlem s filtrem na hrubé nečistoty a kal. 

Ve fázi provozu budou odpadní vody maximálně odváděny na stávající stoku 600/1100 
napojenou na veřejnou kanalizační síť. Pro nové objekty budou zároveň položeny dva úseky nových 
areálových kanalizačních řadů DN300-800. Obě nové stoky budou vytvořeny jako jednotná kanalizace. 
Ve všech nových objektech bude proveden oddílný systém kanalizace.  

Množství splaškových odpadních vod bude ekvivalentní množství spotřebované vody. Roční 
množství odváděných splaškových vod bude činit cca 245 980 m3/rok. 

Na základě hydrogeologického průzkumu je zasakování dešťových vod v dané lokalitě velmi 
obtížné. Likvidace dešťových odpadních vod bude proto řešena kombinací akumulace a retence 
dešťových vod s následným řízeným odtokem do systému městské kanalizační sítě.  

Celkové množství odváděných dešťových odpadních vod záměru bude 661,4 l/s. Z toho přímý 
odtok do jednotné kanalizace bude činit 38,9 l/s, zbylý odtok – 622,5 l/s povede přes retenční nádrže. 

Požadavek Pražské vodohospodářské společnosti a. s. na kapacitu odtoku dešťových vod je 120 
l/s z celého areálu. Odtok dešťových vod z posuzovaného záměru je uvažován ve výši 90 l/s, požadavek 
PVS bude tedy splněn. 

Navrhovaný odtok dešťových vod ve výhledovém stavu bude menší než je stávající odváděné 
množství ze záměrem vymezené části nákladového nádraží. 

Likvidace odpadních vod s možností kontaminace ropnými látkami, které budou vznikat 
v suterénních prostorech – garážích, bude zajištěna speciální technikou, která bude sbírat vodu pomocí 
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vysavačů a akumulovat ji v cisterně. Prostory podzemních garáží nebudou napojeny na kanalizaci, 
neuvažuje se tedy s odlučovačem ropných látek.  

Prostor nakládacích a vykládacích ramp (zásobování supermarketu a obchodů v shopping mall) 
bude vybaven odlučovači ropných látek, které budou určeny k řešení spíše havarijních situací a poruch na 
nákladních vozidlech a manipulační technice (úniky olejů atd.). Likvidace odpadních vod s možností 
kontaminace tukem bude probíhat za pomoci odlučovače tuků.  

Kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod bude nevýznamné. 

Jakost odpadních dešťových a splaškových vod ze záměru bude odpovídat obdobným odpadním 
vodám typickým pro městské aglomerace.  

Záměrem nedojde k dotčení pásma hygienické ochrany vody (PHO) ani chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Ochrana přírody 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.  

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky 
dané § 3 písm. b) a § 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba 
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.  

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 6. 4. 2009 (č.j. S – 
MHMP – 290813/2009/1/OOP/VI/) nebude mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti. Vyjádření MHMP k vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
je součástí kap. H tohoto oznámení. 

Fauna, Flóra 

V řešeném území je patrné značné ovlivnění antropogenní činností. Vegetace je zde bez větší 
floristické hodnoty. Na lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve 
smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).  

Celková hodnota dřevin určených ke kácení je 1 048 119 Kč (je nutné navýšit cenu inflačním 
koeficientem dle statistického úřadu). 

Navržené sadové úpravy splňují koeficient zeleně KZ 0,35 daný Metodickým pokynem k ÚPn 
SÚ hl. m. Prahy. 

V zájmovém území bylo zjištěno 76 druhů živočichů, z toho 59 druhů bezobratlých a 17 druhů 
obratlovců. Záměrem nebudou dotčeny žádné prvky ÚSES, ZCHÚ, VKP ani lokality NATURA dle 
zákona č. 114/1992 Sb. 

Celkem 7 druhů je zvláště chráněných, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. 
Mezi druhy zvláště chráněné - ohrožené, patří dva druhy čmeláků, čmelák zemní (Bombus terrestris) §3, 
čmelák skalní (Bombus lapidarius) §3, mravenec rodu Formica §3 a svižník polní (Cicindela campestris) 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 205 

§3. Dále byly nalezeny silně ohrožené druhy - ropucha zelená (Pseudolapidea viridis) §2 a slepýš křehký 
(Anquis fragilis) §2. Náhodný je zřejmě výskyt krahujce obecného (Accipiter nisus) §2.  

V předstihu před zahájením stavebních prací zažádat o výjimku ze zvláště chráněných druhů 
živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

Žádost o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona číslo 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění musí obsahovat veškeré náležitosti dané dikcí 
zákona. Zejména musí být uvedeno, pro které živočichy má být výjimka udělena, odůvodnění žádosti a 
návrh opatření pro minimalizaci případných negativních dopadů na uvedené druhy 

Archeologie, kulturní a historické památky 

Posuzovaný záměr leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace ve smyslu ustanovení 
zákona č. 20/1978 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a je zapsáno na seznam 
světového dědictví UNESCO. 

Navrhovaným záměrem nedojde k dotčení movitých ani nemovitých kulturních památek. 

Pozemky dotčené stavbou jsou územím s předpokládanými archeologickými nálezy dle zákona  
č. 20/1987 Sb., v platném znění. Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště zásahů 
do stávajícího terénu (fáze zemních prací), je nutné v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán 
památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací. 

Hmotný majetek 

Realizací záměru dojde k zásahu do hmotného majetku. Bude nutné provést demolici stávajících 
objektů a přeložky inženýrských sítí.  

Odpady 

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

Zdravotní rizika 

Výstavba záměru nepředstavuje významný zásah do životního prostředí. Z hlediska ovlivnění 
zdraví obyvatelstva lze říci, že záměr nebude představovat významnější riziko.  

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze považovat záměr za akceptovatelný. 

Územní plán 

Území posuzovaného záměru má 75 385 m2. Dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy se posuzovaný 
záměr nachází na funkčních plochách SMJ (Plochy Smíšené městského jádra - index míry využití území 
H, s koeficientem KPP 2,2 a s koeficientem zeleně 0,3 dle stavu ÚPn SÚ hl. m. Prahy po vydání změny 
Z 1000/00, která je v současné době zrušena) a DDN (Překladiště, kontejnerové terminály, nákladové 
obvody). 

Územím je dle ÚPn SÚ hl. m. Prahy vedena budoucí trasa metra D. Průběh trasy je upřesněn 
Urbanistickou studií s regulačními prvky NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV (Jan Sedlák – projekční 
atelier, březen 2008), která trasu metra společně se stanicí metra posouvá jižním směrem, do trasy 
budoucí Jarovské spojky. 

Na základě rozhodnutí ÚMČ Praha 3 (č. j. OV/05/3306/Ur ze dne 20. 12. 2005 platí pro 
Nákladové nádraží Žižkov stavební uzávěra. Území se zároveň nachází ve stavební uzávěře pro trasy 



Revi tal izace nádraží  Žižkov, Sever 
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 

– E K O L A group, spol. s r. o. – 206 

městské kolejové dopravy dle nařízení hl. M. Prahy č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, ve znění nařízení č. 
10/2002 Sb. hl. m. Prahy (trasa metra D). Nejpozději ve stupni DSP bude zažádáno o výjimku z výše 
uvedených stavebních uzávěr. 
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H. PŘÍLOHY  

• Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

• Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění 
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