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Seznam použitých zkratek 

ČSN  česká státní norma 

EIA  proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

EVL  evropsky významná lokalita 

HPV  hladina podzemní vody 

KN  katastr nemovitostí 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

NRBK  nadregionální biokoridor 

NPÚ  národní památkový ústav 

PD   projektová dokumentace 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

RBC  regionální biocentrum 

RBK  regionální biokoridor 

ÚP  územní plán 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚR  zásady územního rozvoje 

ŽB  železobeton 
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ÚVOD 

 Oznamovaným záměrem je novostavba administrativního objektu Karlín Hall 2 
v Praze 8, Karlíně v ulici Pernerova. Navrhovaná budova bude s převládající administrativní 
funkcí, dále se zde bude nacházet multifunkční kulturní a společenský sál se dvěma galeriemi 
a podzemní garáže. Novostavba bude těsně přiléhat k sousednímu objektu Karlín Hall 1. Ten-
to objekt je řešen samostatným podlimitním oznámením.   

Novostavba objektu Karlín Hall 2 bude mít osm nadzemních a tři podzemní podlaží. Za-
stavěná plocha záměru je 1 805 m2a zpevněná plocha je 408 m2 . Plocha zeleně na rostlém 
terénu bude 1 369 m2. Počet parkovacích míst v podzemní garáži bude 211. 

Záměr je oznámen podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a naplňuje dik-
ci bodu 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 
v součtu pro celou stavbu), kategorie II, přílohy 1. 

Pro toto Oznámení byla zpracována Rozptylová studie znečistění ovzduší (samostatná 
příloha F3), Akustická studie (příloha F4a) s Posudkem demolice objektu (příloha F4b) a Stu-
die oslunění (příloha F5). 

 

 

 

   
A.  ÚDAJE O OZ�AMOVATELI     

 

A.1 Obchodní jméno: �ORTH-LI�E a.s. 

A.2 IČO: 28218035 

A.3 Sídlo: Římská 526/20, Praha 2, 120 00 

A.4 Oprávněný zástupce: Tomáš Kadeřábek + André Frans Bessel Kok 

 bydliště: Tomáš Kadeřábek : Kollárova 158/14, 186 00 

André Frans Bessel Kok : Brusel, Avenue Hamoir 17a, 1180 

 telefon: +420 222 866 040 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I Základní údaje 

B.I.1  ázev záměru a zařazení podle přílohy č. 1: 

„KARLÍ� HALL 2, PRAHA 8, PER�EROVA ULICE“  

 

Zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

 

kategorie II  (záměry vyžadující zjišťovací řízení),  

sloupec B  (zjišťovací řízení provádí Krajský úřad), 

bod 10.6.    „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o cel-
kové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s 
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. 

Záměr je zpracovaný dle projektové dokumentace k územnímu řízení společnosti AED 
PROJECT, a.s., Pod Radnicí 1235/2A, 150 00 Praha 5.  

 

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

Novostavba objektu Karlín Hall 2 bude vybudována v místě staré výrobní haly Šípkárna, 
která bude demolována. Ve 2. a 3. PP pod novostavbou je plánováno parkoviště s 211 PS. 

Základní členění a funkční náplň budovy: 

3.-2. PP - parking, technologie, komunikace 

1.PP - multifunkční kulturní a společenský sál, technologie, sklady, komunikace 

1.�P - multifunkční kulturní a společenský sál - galerie 1, recepce, čekací zóna – lobby, WC, 
šatna, bar, technické místnosti, komunikace 

2. �P - multifunkční kulturní a společenský sál - galerie 2, WC, šatna, bar, technické místnos-
ti, komunikace 

3.–8. �P - kanceláře a jednací místnosti, WC, kuchyňky, sklady, serverovna, copy centra,  
úklidové a technické místnosti 

Střecha - technologie 

 

Základní bilance ploch areálu:     

- zastavěná plocha   1 805 m2 

- zpevněná plocha      408 m2 

- plocha zeleně na - rostlém terénu 1 369 m2 
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B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území): 

Záměr se nachází na území hlavního města Prahy, v ulici Pernerova, v Praze 8, katastrální 
území  Karlín (730955). Jedná se o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná 
plocha a nádvoří a ostatní plocha.  

Lokalita:                                                  ulice Pernerova, Praha 8 
Katastrální území:                                   Karlín (730955) 
Parcely:                                                   404/1, 407/2, 408, 411/4, 412 a 413/1 
 

V následující tabulce je charakteristika pozemků dotčených stavbou: 

Admin. jednotka název 

kraj hlavní město Praha (CZ011) 

obec - katastrální 
území (ÚTJ) 

Karlín (730955) 

 parcela výměra 
(m2) 

druh pozemku majitel 

 
404/1 1936 ostatní plocha 

NORTH-LINE a.s. 
Římská 526/20, 
Praha 2 

407/2 1284 ostatní plocha 
NORTH-LINE a.s. 
Římská 526/20, 
Praha 2 

408 1723 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

NORTH-LINE a.s. 
Římská 526/20, 
Praha 2 

411/4 191 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

NORTH-LINE a.s. 
Římská 526/20, 
Praha 2 

412 254 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

NORTH-LINE a.s. 
Římská 526/20, 
Praha 2 

413/1 
(část) 

4860 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

NORTH-LINE a.s. 
Římská 526/20, 
Praha 2 

Všechny pozemky se nacházejí na památkově chráněném území.  
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     Obr. 1. Umístění záměru (zdroj: mapový server http://mapy.cz ©). 

 

umístění záměru  

 

 

 

 

 

 

 



Karlín Hall 2, Praha 8, Pernerova ulice                                             Oznámení záměru 7/2011 

 

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1150417) 

 

9

Obr. 2. Umístění záměru v katastrální mapě (převzato z podkladů AED project, a.s.). 

 

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

 Záměrem je novostavba objektu Karlín Hall 2. Stavební pozemek se nachází v Praze 
8, Karlíně v ulici Pernerova. Budova bude s převládající administrativní funkcí. 

 Karlín patří mezi velmi rychle se rozvíjející čtvrti, zvláště po povodních v roce 2002, 
které velkou část Karlína poničily. V těsném okolí záměru v současné době neprobíhá žádná 
výstavba, ale je zde několik záměrů, které prošly zjišťovacím řízením a dále nebudou posuzo-
vány: 

- záměr PHA679 „Karlínské dvory, Sokolovská-Křižíkova, Praha 8“ – v proluce mezi 

ulicemi Sokolovská, Křižíkova, Thámova a Šaldova. Záměrem dojde k propojení ulic 

Sokolovská a Křižíkova. Jsou zde plánovány převážně byty. projekt byl  Obytně-

komerční zástavba. Zahájení stavby bylo plánováno na červen 2010 a ukončení prosi-

nec 2012. V současné době výstavba na pozemku neprobíhá. 

- záměr PHA619  „Hotel Křižíkova, Praha 8, k.ú. Karlín“. Záměr počítá s výstavbou 

sedmipodlažního hotelu v proluce v ulici Křižíkova. Zahájení stavebních prací bylo 
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plánováno na 10/2009 a dokončení výstavby  4/2011. Výstavba na lokalitě zatím ne-

probíhá. 

- záměr PHA589 „Bytový dům Tulipa“. Bude se jednat o 3 spolu související bytová kří-

dla. Začátek výstavby byl zde plánován na 08/2009 a ukončení 08/2011. Výstavba zde 

zatím neprobíhá. 

- záměr PHA020 „Corso II, III – administrativní budova, Praha 8 – Karlín“ je částečně 

uskutečněn. Zbývá postavit plánovanou budovu Corso IIb. Na pozemku výstavba v 

současné době neprobíhá. 

U všech zmíněných záměrů může teoreticky docházet ke kumulaci vlivů při výstavbě. 
Jde ale jen o krátkodobý vliv a pouze v denních hodinách. Vzhledem k tomu, že není jasné, 
kdy výstavba na jednotlivých lokalitách bude probíhat, není možné přesně určit míru ku-
mulace. Jelikož u většiny záměrů již výstavba měla probíhat, dá se předpokládat, že záměr 
Karlín Hall 2 by mohl probíhat současně s okolními záměry.  

Při provozu jednotlivých záměrů by mohlo docházet ke kumulaci dopravy. 

V těsném sousedství bude probíhat výstavba záměru Karlín Hall 1 (v současné době 
podáno Oznámení podlimitního záměru). Zde dojde ke kumulaci vlivů, proto je tato kumu-
lace hodnocena v Rozptylové (příloha F3) i Akustické studii (příloha F4a). 

 

 

B.I.5  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Záměr je v souladu s projektem obnovy Karlína, silně postiženého povodněmi v roce 
2002. Záměr dále představuje revitalizaci městské části, která již není využitelná původním 
způsobem (výrobní objekty). Stávající lokalita začíná chátrat a svým charakterem by se dala 
už zařadit mezi tzv. „brownfield“. Teorie trvale udržitelného rozvoje v dnešní době upřed-
nostňuje novou zástavbu brownfields před výstavbou na zelené louce (angl. greenfields). 

 Výstavbou nového objektu tak dojde ke zkulturnění a znovuvyužití stávajících pozemků. 

 Lokalita je též dobře dostupná městskou hromadnou dopravou (metro, tramvaj).  

Pro řešené území jsou stanoveny regulativy dle platného územního plánu Hl. m. Prahy 
(ÚP SÚ HMP) a vyhlášky č. 32 /1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné části ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
v platném znění. 

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) schvále-
ného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti 
dne 1. 1. 2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením 
zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 dne 22. 10. 2009 formou Opatření obecné povahy č. 6 
/2009 s účinností od 12. 11. 2009 se předmětné pozemky č. 404/1, 407/2, 408, 411/4, 412 a 
413/1, v k. ú. 730 955 Karlín nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím OV – 
všeobecně obytné (viz přiložený výřez ÚP SÚ HMP). V místě není vyhlášeno velké rozvojo-
vé území ani stavební uzávěra.  

 

 



Karlín Hall 2, Praha 8, Pernerova ulice                                             Oznámení záměru 7/2011 

 

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1150417) 

 

11

Obr. 3: Výřez ÚP SÚ HMP se zákresem stavby (červený obrys) a pozemků (fialová hranice) 
ve vlastnictví investora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV - všeobecně obytné  

Území sloužící převážně pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro 
obsluhu obyvatel. 

Funkční využití: stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení 
pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní 
zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, drobná neru-
šící výroba, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zaříze-
ní, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy, zařízení 
veřejného stravování, nerušící služby. 

Doplňkové funkční využití: drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší ko-
munikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. 
Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití: vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou 
správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní 
zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, 
stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací 
stanice pohonných hmot bez servisu a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních ob-
jektu, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. Jako výjimečně přípustné bude 
posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním 
využití, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity. 

Navržené umístění kulturního a společenského sálu je přípustné, navržené umístění 
administrativních ploch je výjimečně přípustné (o umístění výjimečně přípustné administra-
tivní funkce rozhodne stavební úřad v územním řízení na podkladě stanovisek Městské části 
Praha 8 a Útvaru rozvoje hl. m. Prahy). Žádná z funkcí není navržena v převažujícím podílu 
celkové kapacity (kulturní sál 4696 m2, administrativa 11121 m2 hrubé podlažní plochy).  
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Dle vyjádření Úřadu Městské části Praha 8, Odboru výstavby, Oddělení územního 
rozhodování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace není předložený návrh 
v rozporu s funkčním využitím daného pozemku (viz samostatná příloha). 

 

Záměr je navržen v jedné variantě. Jediná další varianta je nulová, tzn. pozemek ne-
chat ve stávající podobě s chátrající tovární halou a zarůstající náletovou zelení. 

 

 

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

Před výstavbou objektu Karlín Hall 2 bude nutné odstranit stávající objekt nevyužíva-
né tovární haly. Jde o ocelový vyzdívaný skelet z příhradových rámových konstrukcí. Postup 
demolice je předpokládán následující:  

– vyčištění vnitřních prostor, odstranění stávajících vedení a instalací, provedení vy-
bourání vnějšího přístavku, vybourání výplňových konstrukcí – sklo + zdivo (cihly plné, 
škvárobetonové tvárnice, dutinovky),  demontáž střešního pláště z ŽB desky, demontáž nos-
ného ocelového skeletu. Podlahová betonová deska a ŽB patky budou ponechány a plocha 
bude dočasně sloužit jako parkoviště. Demolice těchto konstrukcí bude prováděna v rámci 
výkopu stavební jámy objektu. 

Založení objektu je ovlivněno geologickými a hydrogeologickými poměry na staveniš-
ti. Základové poměry jsou hodnoceny jako složité. Základová spára objektu je umístěna cca 
5,5 m pod HPV (hladinou podzemní vody). Objekt administrativní budovy bude založen na 
základové desce tl. cca 800 mm podepřené velkoprůměrovými pilotami (Ø 800-1500mm), po 
obvodu bude základová deska zapuštěna do konstrukce zajištění stavební jámy (podzemních 
stěn). 

Obálka podzemní části objektu bude navržena tak, aby v běžných návrhových situa-
cích vzdorovala vztlaku od běžné HPV na úrovni 181,44 m n.m. (tedy vodnímu sloupci o 
výšce cca 5,5 m) a v mimořádné návrhové situaci na úrovni okolního terénu (chodníků) bu-
dovy (tedy vodnímu sloupci o výšce cca 11 m), poté dojde k přirozenému zaplavení suterénu 
vodou z povrchu a hydrostatický tlak uvnitř a vně objektu tím bude vyrovnán. 

S ohledem na ekonomii návrhu základové desky a eliminaci nedostatečné hmotnosti 
některých částí objektu, které by samy o sobě vztlaku vody vzdorovat nemohly, bude dosta-
tečně tuhá základová deska doplněna tahovými prvky (mikropiloty, kotvy), případné tahy od 
vztlaku vody převezmou i velkoprůměrové piloty pod svislými konstrukcemi. Pro běžné uží-
vání bude výška vodního sloupce (vztlak vody) pozitivně ovlivněna těsněným zajištěním sta-
vební jámy, které eliminuje krátkodobé vzedmutí HPV vlivem zvýšené hladiny Vltavy v době 
povodní. Při dlouhodobém působení zvýšené HPV však k plnému zatížení základové desky 
hydrostatickým tlakem dojde. Úrovně HPV v okolí objektu v závislosti na úrovni hladiny 
vody ve Vltavě včetně zpoždění, s jakým na tyto úrovně HPV nastoupá, určí inženýrsko geo-
logický a hydrogeologický průzkum. 

Obvodové stěny podzemní části budou tvořeny těsnými podzemními stěnami 
z voděodolného železobetonu. Základová deska bude prováděna na podkladní betony a na 
svém spodním líci opatřena hydroizolací.  
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Konstrukce spodní stavby má tři suterény, kde jsou umístěny převážně garáže a multi-
funkční kulturní sál, lokálně pak technologické zázemí objektu. Přístup do suterénu zajišťují 
schodiště a výtahy, vjezd do garáží je přes vjezdovou rampu umístěnou při obvodu objektu. 

Nadzemní část objekt administrativní budovy má prakticky sedm podlaží. Mimo kul-
turního sálu umístěného od prvního podzemního do prvního nadzemního podlaží, který budou 
lemovat dvě galerie (balkóny), jsou v nadzemní části umístěny kanceláře, na střechách a v 
jádrech jsou umístěny technologie. Kulturní sál bude o rozměrech cca 24x48x10 m bez ja-
kýchkoliv konstrukcí. Tento požadavek vyžaduje provedení konstrukčně náročného zastrope-
ní tohoto prostoru, protože nad ním bude vystavěno šest podlaží s klasickými rozpony desek 
cca 7,7x8,1 m – tato podlaží tedy budou na zastropení společenského sálu přímo postavena a 
budou jej přitěžovat. K zastropení společenského sálu na rozpon 24,3 m budou použity že-
lezobetonové monolitické průvlaky o rozměrech 1,0x2,0 m, které budou dodatečně předpíná-
ny a jejichž součástí bude i stropní deska tl. 300 mm překlenující prostor 8,1 m mezi těmito 
průvlaky. Zahájení předpínání bude možné až po vystavění celé horní stavby, do té doby musí 
být tyto průvlaky podepřeny.  

Stropní desky kancelářské části jsou navrženy jako bezprůvlakové tl. 200-300 mm po-
depřené uvnitř dispozice čtvercovými nebo kruhovými sloupy. Deska je po obvodu zesílená 
trámovou obrubou o rozměru 300x800 mm, uvnitř dispozice nad sloupy hlavicemi. Po obvodě 
budou mezi trámové obruby umístěny obdelníkové sloupy 300x800 mm. Přechodové desky 
budou zesíleny protažením hlavic nad vnitřními sloupy k přilehlé fasádě. 

Vertikální komunikaci v objektu zajišťují schodiště umístěná do jader.  

Součástí záměru je též rekonstrukce části chodníku v Pernerově ulici. 

 

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

Zahájení stavebních prací 3/2012 

Předpokládaná lhůta výstavby 3/2014 

 

B.I.8  Výčet dotčených územně samosprávných celků 

krajský úřad:  Magistrát hl. m. Praha,  Mariánské náměstí, Praha 1 

místní úřad: Úřad Městské části Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

 

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

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon) ve znění pozdějších předpisů bude vydáno: 

- územní rozhodnutí o umístění stavby: Úřad Městské části Praha 8, odbor        
výstavby 

- rozhodnutí o přípustnosti stavby (stavební povolení):  Úřad Městské části Praha 8, odbor        
výstavby 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Zábory půdy 

Pozemky, na nichž je plánován záměr nemají BPEJ – nejsou vedeny ani jako orná pů-
da, ani jako pozemky plnící funkci lesa. Přehled dotčených pozemků je v následující tabulce: 

Dotčené pozemky: 
Parcela č. výměra (m2) druh pozemku BPEJ 
404/1 1936 ostatní plocha nemá 
407/2 1284 ostatní plocha nemá 
408 1723 zastavěná plocha a nádvoří nemá 
411/4 191 zastavěná plocha a nádvoří nemá 
412 254 zastavěná plocha a nádvoří nemá 
413/1 4860 zastavěná plocha a nádvoří nemá 

K záboru zemědělské půdy nebo pozemků plnících funkci lesa nedojde. 

 

 

B.II.2.  Odběr a spotřeba vody 

Vodovodní přípojka 

Nový objekt Karlín Hall 2 bude napojen na vodovodní řad v ulici Pernerova novou 
vodovodní přípojkou o dimenzi DN100. Stávající vodovodní přípojka DN100 k objektu bude 
zrušena. Nová vodovodní přípojka bude ve stejné trase jako stávající přípojka a stejné dimen-
ze DN100. Napojení přípojky na řad bude provedeno pomocí stávajícího navrtávacího pásu. 
Potrubí bude provedeno z vodovodních tlakových trubek HDPE-100 SDR11 Ø125X11,4. 
Vodovodní sestava s fakturačním vodoměrem se nachází v technické místnosti v prostoru 
suterénu v 1.PP.  

 

Vnitřní rozvody a technické řešení 

Za vodoměrem bude rozvod studené vody rozdělen na požární a užitkový. Požární 
rozvod bude zásobovat hydrantové skříně rozmístěné dle požadavku požárního specialisty a 
bude doplňovat vodu do sprinklerové nádrže.  

Hlavní rozvody vnitřního vodovodu (studená, teplá užitková voda a cirkulace) budou 
vedené pod stropem 1.PP odkud jsou rozvedené k jednotlivým vodovodním stoupačkám 
v instalačních jádrech. Do jednotlivých podlaží budou studená, teplá užitková voda a cirkula-
ce přiváděné stoupacím potrubím. K zařizovacím předmětům v dispozičně nově řešených 
sociálních místnostech bude potrubí vedeno dle možností v podhledu, v podlaze, 
v sádrokartonových stěnách nebo v drážkách ve zdi. 

Příprava TV bude pomocí nepřímotopného zásobníkového ohřívače o objemu 750 litrů 
umístěného v kotelně v 3.PP. Na přívodu do zásobníku TV bude osazena pojistná a uzavírací 
sestava. Na cirkulační potrubí bude osazeno čerpadlo, filtr, zpětný ventil a uzávěry (napájení 
řeší profese UT). 

Teplota SV, TUV a cirkulace bude dle standardů a norem České republiky. Při prová-
dění je nutné dodržet zákony platné v České republice a příslušné technické normy. 
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Bilance potřeby studené vody: 

Kanceláře: 

Zaměstnanci kanceláře   500 zam.                                45 l/zam. x  500 zam. =   22 500 l/den 

Multifunkční kulturní a společenský sál: 

Max počet hostů          2990 lidí 

Specifická potřeba vody           1,6 l/den 

Průměrná denní potřeba vody                                                       3000x3x1,6  =    14 400 l/den 

Zaměstnanci                 10 zam.                     45 l/zam. x   10 zam. =      450 l/den 

Celkem Qd                                                   = 37 350 l/den 

 

Součinitel denní nerovnoměrnosti               kd = 1,25 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti               kh = 1,8 

Maximální denní potřeba vody            Qm = 37 350 x 1,25 =  46 687 l/den = 46,7 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody             Qh = 46 687 x 1,8/24 = 3 502 l/hod = 3,5 m3/hod 

Roční potřeba vody                                     Qr = Qd x 365 = 37 350 x 365 = 13 633m3/rok 

 

Bilance potřeby teplé vody: 

 Potřeba TUV je cca 40% z celkové  spotřeby studené vody 

Denní                          14,9   m3/den 

Roční                     5 453,0   m3/rok 

 

Požární voda: 

Požární vodovod bude navržen v souladu s ČSN 73 0873. Rozvod požární vody bude 
zásobovat hydrantové skříně s požární výzbrojí (D25) rozmístěné dle požadavku požárního 
specialisty. Objemový průtok vody na výtoku z hydrantů bude min.0,3 l/s pro nadzemní část a 
min 1,1 l/s pro podzemní část objektu. 

Potřeba vody pro požární hydranty je     2,2  l/s 

 

 

B.II.3.  Energetické zdroje  

ELEKTRICKÁ EERGIE 

Přípojka V2: 

Velkoodběratelská transformační stanice 1000kVA - 22/0,4kV bude připojena kabe-
lem 3x 22-AXEKVCEY 3x1x120 do distribuční sítě PREdistribuce a.s. 22kV mezi stávající 
TS 3234 – TS 3254. Velkoodběratelská transformační stanice 22/0,4kV bude stavebně prove-
dená jako vestavěná a část PREdistribuce a.s. bude přístupná z venkovního prostoru.  
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Stavební část PREdistribuce a.s. bude umístěná na hraně objektu s umístěním v 1. n.p. 
a bude přístupná pro zaměstnance PREdistribuce a.s. 24 hod./denně.  

Rozváděč VN v majetku PREdistribuce a.s. bude typu SIEMENS 8DJ20 se zapojením č. 10.  

Tento rozváděč bude umístěn ve stavebně oddělené části. Z rozváděče bude vývod na trans-
formátor odběratele 1000kVA.  

Měření elektrické energie bude typu A a bude prováděné na sekundární straně trans-
formátoru. 

  

Přípojka slaboproudu: 

Po předjednání technického řešení napojení stavby na telefonní a datovou síť se správ-
cem sítě bude objekt připojen nově položenými metalickými a optickými kabely. Zřízení ra-
dioreléového spoje spadá do kompetencí Českých radiokomunikací a dalších operátorů. 

 

Rozvody: 

Rozvody v tomto objektu budou rozděleny na napájení společných prostor a napájení 
jednotlivých komerčních ploch. U komerčních ploch bude provedeno podružné měření spo-
třeby  elektrické energie. Dále bude samostatně měřeno podzemní parkoviště a TZB zásobují-
cí vzduchem a chladem kancelářské prostory.  

Pro napájení kancelářských prostor se uvažuje použití přípojnicového systému distri-
buující elektrickou energii do jednotlivých pater. V centrální stoupačce bude umístěn roz-
vaděč společné spotřeby (osvětlení chodby, schodiště ….). Rozvaděče kancelářských prostor 
budou umístěny v příslušných komerčních plochách. Požární systémy budou napojeny ze sa-
mostatného požárního rozvaděče, umístěného v samostatném požárním úseku.  

 

Energetická bilance : 

- celkový instalovaný příkon     2656  kW 

- soudobost       cca 0,32   

- celkový soudobý příkon     853  kW 

- transformátor      1000  kVA 

- náhradní zdroj ( DA )     1 x 250 kVA 

 (požární systémy, požární větrání, výtahy ) 

Předpokládaná roční spotřeba celkem                              2 400  MWh/rok 

 

     Osvětlení a nouzové osvětlení - bude navrženo dle platné ČSN EN 12464 a ČSN  EN 
1838. Kancelářské prostory budou osvětleny zářivkovými svítidly vyhovujícím osvětlení kan-
celářských prostor a splňující modularitu prostoru. Osvětlení v ostatních prostorech bude na-
vrženo podle charakteru místností, s přednostním využitím zářivkových svítidel.  

     Zásuvkové rozvody - napojení jednotlivých pracovišť administrativní části je plánová-
no pomocí podpodlahových zásuvkových boxů, umístěných v dutině zdvojené podlahy. Zá-
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suvkové boxy budou osazeny 2x 230V běžná síť,  2 x 230V UPS síť a  4x RJ 45 pro data – 
řeší budoucí pronajimatel, 1x přepěťová ochrana D.  

 

VYTÁPĚÍ  A SPOTŘEBA ZEMÍHO PLYU 

Tepelná bilance 

Tepelná ztráta objektu     330 kW         726  MWh/rok (spotřeba tepla)  

Potřeba tepla pro provoz UT / VZT 1780 kW  3 204  MWh/rok (spotřeba tepla) 

TUV        60 kW    114  MWh/rok (spotřeba tepla) 

Celkem     2170 kW   4 044  MWh/rok 

Přípojná hodnota kotelny    2x kotel 1 078 kW   

 

Celková energetická náročnost (potřeba tepla) budovy :   

Na vytápění        2 781  GJ/rok 

Na vzduchotechnické jednotky     10 252 GJ/rok 

Celkem        13 033 GJ/rok 

 

Přípojka plynového potrubí 

 Zásobování objektu zemním plynem bude zajištěno pomocí nové STL plynovodní 
přípojky DN 65 z STL plynovodu PE 225 vedeného v ulici Pernerova, Praha 8, Karlín. Spá-
dování přípojky bude provedeno do plynovodu. Přípojka je ukončena na fasádě objektu 
v nice, v níž je umístěn HUP, regulátor tlaku. Filtr, fakturační plynoměr a BAP s uzávěry bu-
dou umístěný v speciálně připravené místnosti. Potrubí bude provedeno z plynových tlako-
vých trubek HDPE-100  SDR17,6  Ø75X4,3. 

Topný systém rozvody tepla  

Z primárního kotlového okruhu bude topná voda přiváděna do centrálního rozdělovače 
a sběrače tepla, ze kterého budou  provedeny následující okruhy: 
- pro administrativu 
- pro společenský sál 
- pro společné prostory objektu 

Každý okruh nebude teplotně regulován, ale bude měřena spotřeba. 

Z okruhů pro administrativu a společné prostory objektu budou ve strojovně ÚT pro-
vedeny  sekundární rozdělovače a sběrače se samostatnými okruhy pro vzduchotechniku 
(dveřní clony) a pro stacionární tělesa, topná voda pro společenský sál bude mít podružný 
rozdělovač a sběrač proveden ve strojovně VZT na úrovni 2.NP, kde bude provedena i  pří-
prava teplé vody. 

Součástí rozvodů tepla budou veškeré regulační a pojišťovací armatury, akumulační 
nádoba, expanzní automat, čerpadla pro dopravu topné vody, odvzdušňovací ventily, úpravna 
vody bude společná i pro systém chlazení).  
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Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla se předpokládá plynová kotelna umístěna ve 2.suterénu, ve které bu-
dou umístěny 2 plynové kotle o celkovém topném výkonu cca 1078 Kw, přípojná hodnota 
kotelny je tedy celkem 2 156 kW.  

Jako standard je v tomto projektovém stupni  uvažováno z důvodu velmi nízkých hod-
not emisí s plynovými kotli Rendamax. Každý plynový kotel bude napojen na samostatný 
kouřovod a třísložkový komín o vnějším průměru 450 mm, který bude vyveden nad střechu 
objektu.  

Kotle budou připravovat topnou vodu o teplotním spádu 80/60 °C při maximální po-
třebě tepla.  

 

Spotřeba zemního plynu 

Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti     33,5  MJ/ m3  

Instalován bude 2x plynový kondenzační kotel o výkonu   2x 1 078 kW  
             

Spotřeba kotlů        2 x 106,3 m3/hod 

Celkem:        71,20  m3/hod 

Roční spotřeba zemního plynu                     529 300  m3/rok 

Minimální potřeba zemního plynu                                26,60  m3/hod 

 

 

CHLAZEÍ A VZDUCHOTECHIKA  

Bilance chladu 

Koncové prvky administrativy ( FCU )     360  kW 

VZT kanceláře        260  kW 

VZT kulturní sál      1 140  kW 

FCU kulturní sál            20  kW 

Celkem        1 780  kW 

Součinitel současnosti i      = 0,9 - 

QCHC          1 602  kW  

 

Zdroj chladu 

Zdrojem chladu budou 2 chladící jednotky v provedení kapalina-kapalina, které budou 
umístěny ve strojovně chlazení na úrovni 2.PP. Kondenzátorový okruh bude napojen na okruh 
s nemrznoucí směsí, do kterého bude osazen deskový výměník pro volné chlazení a dále su-
ché chladiče umístěné na střeše nad 8.NP. 

Chladící jednotky budou víceokruhové s ekologickou náplní chladiva a budou produko-
vat chladicí  chladící vodu o teplotním spádu 6/12 °C 
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Technické řešení 

Chlazení administrativních ploch je předpokládáno primárně pomocí stropních in-
dukčních jednotek, které budou osazeny v každém kancelářském modulu a které budou napo-
jeny na bezkondenzační rozvod chladící  vody o teplotním spádu 16/18 °C. Určitou variantou 
je použití dvojtrubkových FCU umístěných v podhledu s napojením na interiérový distribuční 
prvek. V tomto případě bude použito chladicí vody o teplotním spádu 9/15 °C. Situování FCU 
bude provedeno do každého kancelářského modulu. Množství přiváděného chladu do jednot-
livých bloků administrativních ploch bude měřeno. 

Chlazení prostoru víceúčelového sálu bude provedeno stejným způsobem jako 
v případě vytápění tj. přívodem chlazeného vzduchu z centrální vzduchotechnické jednotky.  
Minimální teplota přiváděného vzduchu bude +16 °C. Množství přiváděného vzduchu do sálu 
bude odpovídat nejen minimálnímu množství vzduchu odpovídajícím hygienickým předpi-
sům, ale i  množství vzduchu potřebného k odvedení tepelné zátěže prostoru. 

Chlazení zázemí společenského sálu se předpokládá lokální,  pomocí lokálních cirku-
lačních jednotek FCU. 

Sociální zázemí nebudou chlazena. 

 

Vzduchotechnika 

Administrativní prostory -  v nadzemních podlažích budou větrány centrální klimatizač-
ní jednotkou umístěnou na střeše nad 8.NP. Sání čerstvého vzduchu bude provedeno pomocí 
protidešťových žaluzií, které budou umístěny v místech, kde je nejmenší nebezpečí nasátí 
pachů či prachu. Za žaluziemi budou umístěny  tlumiče hluku (pokud nebudou přímo součástí 
klimatizačních jednotek). Výfuk vzduchu bude proveden opět nad střechu objektu. Pro dopra-
vu vzduchu bude použito standardního potrubí z ocelového pozinkovaného plechu 
s příslušným typem izolace, do kterého dle potřeby budou osazeny: 
- tlumiče hluku 
- regulační prvky 
- prvky protipožární ochrany 

Systém centrálního rozvodu vzduchu bude vybaven v rámci MaR automatickou regulací. 

Hlavní parametry vzduchotechnického systému: 
- množství přiváděného vzduchu  55 000 m3h-1 
- množství odváděného vzduchu  45 000 m3h-1 
- teplota přiváděného vzduchu: 

- chladné období   +22 °C 
- teplé období     +16  °C   

 (v případě indukčních jednotek,  v případě přívodu vzduchu samostatně mimo FCU 20 °C) 
- minimální relativní vlhkost přiváděného vzduchu 30 % (22 °C) 

Multifunkční kulturní sál – výměna vzduchu bude provedena celoprostorovým větráním.  

Přívod vzduchu bude realizován ve všech podlažích a nad hlavní plochou sálu, přičemž 
distribuce vzduchu bude realizována i s ohledem na budoucí možnost rozdělení hlavního sálu 
na menší plochy. Odvod vzduchu bude proveden v horní části sálu. 

Pro větrání společenského sálu je navržena samostatná strojovna vzduchotechniky na 
úrovni mezaninu. Nasávání čerstvého venkovního vzduchu a náhrada použitého vzduchu bu-
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de pomocí protidešťových žaluzií na fasádě/střeše objektu, za kterými bude opět umístěn tlu-
mič hluku. Přívod a odvod vzduchu bude zajištěn pro 2990 osob, kdy se předpokládá osob 
sedících nebo stojících.  

Druhá, menší strojovna bude umístěna na jižní straně objektu. Tato strojovna bude slou-
žit pro přívod a odvod vzduchu do foyer na úrovni 1.NP, vstupní haly na úrovni 1.PP, šaten a 
dalších místností na jižní straně objektu. Jednotka pro tuto část bude zajišťovat přívod cca 
6.000 m3h-1. 

Ve strojovně vzduchotechniky na severní straně objektu se předpokládá umístění 3 
vzduchotechnických systémů: 
• pro hlavní sál (cca 150.000 m3h-1) 
• pro šatny a zázemí hlavního sálu (cca 7.500 m3h-1) 
• pro cattering hlavního sálu (cca 4.500 m3h-1) 

Klimatizační (větrací) jednotky budou zajišťovat následující funkce: 
- základní filtraci vzduchu na třídu G4 
- zpětné získávání tepla vhodným systémem ZZT 
- cirkulaci vzduchu (pouze u jednotky pro hlavní sál) 
- dohřev či dochlazení vzduchu na požadovanou teplotu buď na základě referenčního 
prostorového čidla (sál) nebo na konstantní teplotu přiváděného vzduchu (catering). V případě 
sálu se předpokládá zónová teplotní úprava vzduchu.  
- vlhčení na minimální požadovanou vlhkost (pouze u hlavního sálu) 
- dopravu vzduchu v proměnném množství (regulace frekvenčními měniči).  
- základní tlumení hluku 

Pro dopravu vzduchu bude použito standardního potrubí z ocelového pozinkovaného 
plechu s příslušným typem izolace, do kterého dle potřeby budou osazeny: 
- tlumiče hluku 
- regulační prvky 
- prvky protipožární ochrany 

Odvodní potrubí z cateringu bude provedeno jako vodotěsné. Všechny jednotky budou 
vybaveny systémem MaR (měření a regulace). 

Odsávání sociálních zázemí zaměstnanců i návštěvníků - odsávací ventilátory budou 
přednostně umisťovány na střeše objektu nad 7.NP. V případě, že bude nutno z hlukových či 
prostorových důvodů umístit výfuk na fasádu či na snížené střechy objektu, budou před a za 
ventilátor umístěny tlumiče hluku. 

 

Technické prostory 
a) Rozvody s dodržením maximální vnitřní teploty s hodnotou nad maximální výpočtovou 

venkovní teplotu 

V tomto případě bude větrání zajišťovat odvodní ventilátor s výfukem vzduchu do 
venkovního prostředí s náhradou  odsátého vzduchu podtlakem opět z venkovního prostředí. 
Nasávací a výfukové otvory  budou opatřeny. 
- protidešťovými žaluziemi 
- uzavíracími klapkami ovládanými v závislosti na chodu odvodního ventilátoru tlumícími 
prvky 

Takto budou větrány: 
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- rozvody NN, rozvody VN, trafo 
- strojovna chlazení (bude doplněno spouštění dle čidla úniku chladiva)  
- strojovna sprinklerů 
- sklady v suterénu 

Nasávání a výfuk vzduchu bude v tomto případě proveden pomocí žaluzií nad vjezdovou 
rampou do parkingu. 

 
b) Podzemní parking 

Pro podzemní parking je navrženo samostatné odsávací zařízení, jehož základem jsou 
dva ventilátory paralelně vřazené na střechu objektu s tlumiči hluku a výfukem nad střechu 
nad 7.NP. Vzduchový výkon odsávacích ventilátorů bude cca 45 000 m3h-1. Náhrada odsátého 
vzduchu z parkingu bude přisáváním vjezdovými otvory a dále větrací šachtou v zadní části 
parkingu. 

 
c) Plynová kotelna 

Plynová kotelna ve 2.PP bude větrána přetlakově samostatným vzduchotechnickým 
systémem. Přepokládané množství přiváděného vzduchu bude cca 2 000 m3h-1, což je dosta-
tečné pro výměnu vzduchu v kotelně i strojovně, odvod tepelných zisků i přívod spalovacího 
vzduchu. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna přímo v kotelně, nasávání venkovního 
vzduchu bude ze střechy nad 7.NP, odvod vzduchu bude přetlakem (samostatný průduch ve-
dený až nad střechu). 

Chod jednotky bude společný s chodem zdroje tepla. 

 

 

B.II.4.  Surovinové zdroje 

Při stavbě budou použity běžně dostupné stavební materiály bez zvláštních nároků na 
surovinové zdroje (beton, stavební dílce, ocel, cihly, sádrokarton, keramické dlaždice, sklo 
apod.). 

Na lokalitě se nenacházejí žádné surovinové zdroje (ložiska nerostných surovin, vyu-
žívané zdroje podzemní vody apod.). 

 

 

B.II.5.  ároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Budova je dobře dostupná MHD, v blízkosti se nachází stanice metra „Křižíkova“, na 
Sokolovské třídě je několik zastávek tramvaje. Příjezd automobilů je možný ulicemi Pernero-
va a Thámova. Výjezd z budovy je po Pernerově ulicí a dále ulicí Šaldova..  

 V podzemních parkovištích je počítáno i s parkovacími stáními pro sousední záměr 
Karlín Hall 1, který není součástí oznamovaného záměru. Kumulace vlivu z dopravy obou 
záměrů je posouzena v Rozptylové (příloha F3) a Akustické studii (příloha F4a).  
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Doprava v klidu: 

KARLÍ HALL 1+2 :  BILACE DOPRAVY V KLIDU 

Funkční plocha 
Plošná výměra Jednotka Převodník 

Základní 
počet 

Vliv území Vliv obsluhy Požad. počet 

Budova Započitl. plocha     stání Ku Kd stání - OTTP 

                

Karlín Hall 1               

Vydavatelství Economia 3 335 m2 1 stání á 35 m2 95 0,60 0,60 34  

�ájemní jednotka 1+2 498 m2 1 stání á 35 m2 14 0,60 0,60 5  

          Karlín Hall 1   CELKEM : 39  

Karlín Hall 2               

Kulturní a společen. sál  1 815 m2 1 stání á 6 m2 317 0,60 0,60 109  

Kanceláře  6 117 m2 1 stání á 35 m2 160 0,60 0,60 63  

          Karlín Hall 2   CELKEM : 172  

                

CELKEM KH1 + KH2             211 

          

      z toho invalid. stání min. 5 % 10 

      rozložemí stání v podzemních podlažích 

       2_PP 104 

       3_PP 107 

            CELKEM 211 

Všechna parkovací stání budou umístěna v podzemním parkovišti. 

 

B.III.  Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

 Pro záměr byla vypracována Rozptylová studie (příloha F3). Je zde, z důvodu kumula-
ce vlivů na ovzduší, vyhodnocen i vliv sousedního záměru (Karlín Hall 1), který se záměrem 
úzce souvisí, ale není součástí oznamovaného záměru.  

 

Fáze demolice a výstavby 

 Během výstavby budou představovat největší zátěž z hlediska znečišťování ovzduší 
první dvě etapy, kdy bude docházet k přesunu největšího objemu materiálu. Práce budou pro-
váděny pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 19:00. Během etapy č. I bude provedena de-
molice stávající haly – ocelový vyzdívaný skelet z příhradových rámových konstrukcí. Demo-
lice bude prováděna strojně (bourání, rozebírání). I. etapa bude prováděna po dobu cca 6 týd-
nů. V této etapě je počítáno s cca 205 těžkými nákladními automobily (TNA) pro odvoz od-
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padů, při kapacitě vozidel 6 t pro odvoz sutě, skla, lepenky apod. a 15 t pro odvoz ocelových 
vazníků. Kalkulovaný počet TNA je uveden v následující tabulce. 

Uvažovaný počet TA pro etapu výstavby č.I 

Materiál T2A 

ocelové konstrukce  30 

okna (sklo + ramy)  2 

suť (cihly, škvárobeton, beton ...) 120 

suť (žb desky ze střechy) 23 

asfaltová lepenka (nebezpečný od-
pad)  

5 

plechová krytina 5 

směsný odpad z vyklízení prostor 20 

TNA celkem 205 

V průběhu etapy č. II bude proveden výkop stavební jámy. Tato etapa bude probíhat v délce 
cca 3 týdnů. Při výkopu jámy je uvažováno s 220 TNA (6 t). Maximálně je uvažováno se 4 
TNA za hodinu, což představuje 48 TNA/den (prac. doba 7:00 – 19:00). Přístup na staveniště 
bude z ulice Pernerova. Přepravní trasa po výjezdu ze staveniště povede ulicemi Pernerova, 
Švandova, Rohanské nábřeží a dále na nejbližší řízenou skládku. Během ostatních etap vý-
stavby bude znečištění ovzduší výrazně nižší. 

Charakteristika zdrojů emisí během výstavby: 

- lze předpokládat vznik emisí z plošných a liniových zdrojů. Ovzduší v okolí staveniště bude 
ovlivněno emisemi znečišťujících látek z výfukových plynů motorů stavebních strojů a do-
pravy související s výstavbou a dále nakládáním přepravovaného odpadu (suť, zemina). Ve 
fázi zemních prací, která  bude mít největší požadavky na nasazení stavební techniky a pře-
pravu, lze očekávat nejvyšší nárůst emisí u prachu a vznik emisí látek z motorů stavebních 
mechanismů a vozidel zajišťujících dopravu. Výstavba v této fázi nebude zdrojem zápachu. 
Emise prachu budou vznikat nepravidelně jako průvodní jev vlastní stavební činnosti, nebo 
v důsledku vynášení materiálu ze staveniště, např. na kolech vozidel. Intenzita těchto emisí je 
závislá na meteorologických podmínkách (vlhkosti vzduchu, na síle větru apod.), na vlhkosti 
plochy staveniště a přepravovaných sypkých materiálů, ale také na odpovědném přístupu pro-
vádějící firmy. Přesné stanovení těchto emisí tuhých znečišťujících látek není možné. Hodno-
ty emisí je možno jen odhadnout na základě zavedených postupů a z praxe publikovaných 
hodnot. V ostatních fázích výstavby budou emise spojené s realizací záměru nižší. 
 

Stanovené zdroje emisí během výstavby: 

- pro tyto etapy je uvažován trvalý souběžný provoz při plném výkonu motoru dvou staveb-
ních strojů (bagr a autojeřáb) po dobu 8 hodin. Předpokládaný výkon motorů uvažované tech-
niky je uveden v následující tabulce. 
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Výkon stavební techniky trvale v chodu 8 hod/den 

Druh stavební techniky 
Výkon  

(kW) 

bagr 209 

autojeřáb 150 

Dále je z konzervativního hlediska uvažováno s maximální stanovenou dopravou 4 TNA/hod 
po celou denní pracovní dobu a celkovou dobu trvání etap č. I a II. 

 

Bodové zdroje znečištění - pro posuzovaný úsek stavbu nejsou uvažovány bodové zdroje zne-
čišťování ovzduší. 

Plošné zdroje znečištění - prostor staveniště, který je dále pro účel vlastního výpočtu rozdělen 
na prostor s pojezdy TNA, s pojezdy stavební techniky a prostor nakládky odváženého mate-
riálu. 

Liniové zdroje znečištění - bude tvořit trasa TNA v zájmové oblasti, po které bude realizová-
na přeprava související se stavbou, tj. trasa staveniště – Pernerova –Švandova - Rohanské 
nábřeží. Uvažovaná denní intenzita dopravy související s posuzovanou výstavbou je stanove-
na na hodnotu 96 jízd TNA/12hod. 

 

Fáze provozu záměru 

Bodové zdroje znečištění 

Bodové zdroje představují výduchy vzduchotechniky odvětrání jednotlivých podlaží 
podzemního parkoviště a dále komíny jednotlivých plynových kotlů obou objektů odvádějící 
spaliny ze spalování ZP. 

Zdrojem tepla pro objekt Karlín Hall 2 je samostatná plynová teplovodní kotelna vy-
bavená dvěma kotli Rendamax R3405 o jmenovitém výkonu 1078 kW s celkovým výkonem 
2156 kW. Komíny kotelny, které jsou vyvedeny nad úroveň střechy objektu do výšky 32 m 
nad úroveň terénu, představují bodové zdroj znečištění ovzduší (označené jako B1 a B2).  

Zdrojem tepla pro objekt Karlín Hall 1 je samostatná plynová teplovodní kotelna vy-
bavená dvěma kotli Rendamax R603 o jmenovitém výkonu 236 kW s celkovým výkonem 
472 kW. Komíny kotelny, které jsou vyvedeny nad úroveň střechy objektu do výšky 19,5 m 
nad úroveň terénu, představují bodové zdroj znečištění ovzduší (označené jako B5 a B6).  

Zemní plyn prakticky neobsahuje sloučeniny síry, proto spaliny z topenišť na zemní 
plyn jsou téměř bez SO2. Zemní plyn neobsahuje žádné sloučeniny dusíku. Při spalování pro-
dukuje pouze tzv. termické oxidy dusíku. Vzhledem k dobrému promísení se vzduchem a 
k dobré regulaci spalování obsahují spaliny zemního plynu jen nepatrné množství CO. Vzhle-
dem k poměru uhlíku a vodíku, který je ze všech fosilních paliv nejnižší, vykazuje zemní plyn 
nejnižší emise CO2 na jednotku tepla. 

Bodovými zdroji znečištění ovzduší budou také výduchy odvětrání jednotlivých pod-
zemních parkovišť umístěných v 2. a 3. PP. Znečištěný vzduch výfukovými plyny automobilů 
bude odváděn výduchy nad střechu objektu do výšky 32 m nad úrovní terénu, kde bude vyfu-
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kován do volného prostoru. Celkem bude z prostoru garáží odváděno množství vzduchu ve 
výši 90 000 m3/h (100% chodu větracího zařízení garáží), které bude rozděleno do dvou vý-
fukových šachet (B3 a B4). Přehled všech uvažovaných bodových zdrojů je uveden 
v následující tabulce. 

Přehled bodových zdrojů  

P.č. Popis  bodového zdroje Ozn.  

1 Karlín Hall 2  kotel 1 - Rendamax R3405 B1 

2 Karlín Hall 2 kotel 2 - Rendamax R3405 B2 

3 Výduch VZT parking - 2.PP B3 

4 Výduch VZT parking - 3.PP B4 

5 Karlín Hall 1 kotel 1 - Rendamax R603 B5 

6 Karlín Hall 2 kotel 2  - Rendamax R603 B6 

 

Plošné zdroje znečištění 

Plošný zdroj představuje prostor v okolí vjezdové rampy, kde dochází k jejímu přiro-
zenému odvětrávání. Dle podkladů zadavatele (kartogramy dopravy) představuje celkový 
denní pohyb na rampě 414 osobních automobilů (OA). Uvažovaný plošný zdroj je označen 
P1. 

 

Liniové zdroje znečištění 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší je automobilová doprava související 
s dopravní obslužností nového objektu. Vjezd do podzemního parkoviště o celkové kapacitě 
211 parkovacích stání je z ulice Pernerova. Dle kartogramů vynucené dopravy z provozu zá-
měru činí celkový obrat vozidel 414 OA. Rozplet dopravy z parkoviště je v ulici Pernerova do 
směru k ulici Thamova (západní směr) a do směru k ulici Švandova, kde část vynucené do-
pravy odbočuje do ulice Švandova a část pokračuje ulicí Pernerova k ulici Březinova. Kromě 
vynucené dopravy OA je také uvažováno s vynucenou dopravou TNA (zásobování, odvoz 
odpadu) v počtu 3 TNA/den. Uvažované liniové zdroje v zájmové oblasti jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

  Přehled liniových zdrojů v zájmové oblasti 

Ozn. 
zdroje 

Popis liniového zdroje 
Úsek 

 (m) 

L1 Pernerova od vjezdu Karlín Hall - směr Thámova612 

L2 Pernerova od vjezdu Karlín Hall  k ul. Švandova 86 

L3 Švandova od Pernerova směr Křižíkova 436 

L4 Pernerova od Šaldova směr Březinova 205 

Intenzita dopravy pro jednotlivé úseky komunikací je stanovena na základě podkladů 
zadavatele RS. Na základě těchto kartogramů dopravy je v následující tabulce uvedena inten-



Karlín Hall 2, Praha 8, Pernerova ulice                                             Oznámení záměru 7/2011 

 

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1150417) 

 

26

zita dopravy pro uvažované liniové zdroje znečištění ovzduší vyvolaná provozem nového 
objektu. 

  Intenzita vynucené dopravy uvažovaných liniových zdrojů  

Ozn.  
LZ 

Přírůstek intenzity dopravy  

OA T2A Celkem 

L 1 124 3 127 

L 2 290 3 293 

L 3 248 3 251 

L4 42 0 42 

kde OA označuje počet osobních automobilů,  T�A označuje počet nákladních automobilů. 

Pro porovnání vlivu vynucené dopravy z provozu záměru je v následujících tabulkách 
uvedeno stávající zatížení komunikační sítě v zájmové oblasti a zatížení v roce 2014 bez zá-
měru. V další tabulce je pak uveden relativní přírůstek dopravy vzhledem k stanovenému za-
tížení v roce 2014. 

   Stávající intenzita dopravy v zájmové oblasti  

Liniový zdroj OA L2A+T2A Celkem 

L 1 5 336 76 5 412 

L 2 5 336 76 5 412 

L 3 5 421 83 5 504 

L4 1 981 57 2 038 

    Intenzita dopravy v zájmové oblasti pro rok 2014 bez záměru 

Liniový zdroj OA L2A+T2A Celkem 

L 1 5 923 78 6 001 

L 2 5 923 78 6 001 

L 3 5 907 85 5 992 

L4 2 992 59 3 051 

Relativní navýšení intenzity dopravy pro rok 2014 bez záměru vynu-
cenou dopravou 

Liniový zdroj OA L2A+T2A Celkem 

L 1 2.1% 3.8% 2.1% 

L 2 4.9% 3.8% 4.9% 

L 3 4.2% 3.5% 4.2% 

L4 1.4% 0.0% 1.4% 

Z uvedených tabulek je zřejmé, že nejvyšší navýšení intenzity dopravy z provozu zá-
měru se bude v roce 2014 blížit k 5% a to v ulici Pernerova v úseku od Karlín Hall k ulici 
Šaldova. Navýšení dopravy bude tedy velmi malé. 
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B.III.2. Odpadní vody 

Přípojka splaškové a dešťové kanalizace 

Objekt Karlín Hall 2 bude napojen novou  kanalizační přípojkou DN 200 na veřejnou 
jednotnou kanalizační stoku 600x1100 v ulici Pernerova. Stávající kanalizační přípojka bude 
v celé délce zrušená a nahrazená novou stejné dimenze a ve stejné trase. Napojení nové kana-
lizační přípojky bude provedeno do stávající odbočky na veřejné kanalizaci. Přípojka bude 
vyvedená z objektu v 1.PP kolmým vedením na kanalizační řad. Před vyústěním z objektu 
budou na potrubí splaškové a dešťové kanalizace osazeny čistící kusy a následně budou spo-
jené. 

Přípojka bude provedena z bezhrdlích kameninových trub o dimenzi DN200. 

 

Splaškové vody 

Vnitřní rozvody a technické řešení 

Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vodu od zařizovacích předmětů 
v dispozičně nově řešených sociálních místnostech. Připojovací potrubí od těchto zařizova-
cích předmětů budou vedena v drážce ve stěně, v předstěnách, v sádrokartonových (SDK) 
stěnách, v podhledu  nebo v podlaze a budou napojena do stávajícího stoupacího potrubí 
splaškové kanalizace. 

Kondenzát od kondenzačních kotlů, vzduchotechnických jednotek, chladicích jedno-
tek nebo fan coilů se odvede potrubím, které bude napojeno přes suchý zápachový uzávěr do 
kanalizačního potrubí. 

Stoupačky budou opět vyvedeny nad střechu, kde budou odvětrány, případně spojeny 
s jinými kanalizačními stoupačkami a pomocí nich odvětrány.  

Zařizovací předměty z 1.PP, 2.PP a 3.PP budou svedené do 3.PP a přečerpány přečer-
pávacím zařízením do svodného kanalizačního potrubí v 1.PP. 

 

Bilance splaškových vod (vychází z bilance spotřeby vody): 

Maximální denní potřeba vody                          46 687 l/den = 46,7 m3/den 

Maximální hodinová spotřeba vody                                     3 502 l/hod = 3,5 m3/hod 

Roční potřeba vody, resp. množství splaškových vod             13 633m3/rok 

 

Odpadní srážkové vody 

Množství dešťových vod ze stávajícího objektu určeného k demolici: 

Průtok dešťové  vody je počítán podle ČSN 75 6760 a EN 12056-2.  

Půdorysný průmět střechy (ocelová střecha)                 

A = 1325 m2          účinná plocha střechy (ocelová střecha)  

i = 0,0205 l/s           intenzita deště 

C = 1,0                  součinitel odtoku 
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Maximální průtok dešťových vod:              
 Qr = i x A x C = 27,16 l/s 

Dešťová kanalizace ze zatravněných ploch: 

A = 3622 m2          účinná plocha zatravněných ploch 

i = 0,0205 l/s         intenzita deště 

C = 0,1                 součinitel odtoku 

Maximální průtok dešťových vod:              
 Qr = i x A x C = 7,43 l/s 

Celkem maximální průtok dešťových vod (stávající stav) Qmaxr = 34,59 l/s 

 

Množství dešťových vod z novostavby: 

Průtok / objem dešťové vody je počítán podle ČSN 75 6760 a EN 12056-2.  

Výpočet objemu dešťových vod je uvažován z návrhového deště intenzity 205 l/s/ha, s dobou 
trvání 15min.  

 

Bilance dešťových vod ze střech : 

Účinná plocha střechy ( kačírek, tráva, dřevo )  A =   2 015  m2          

Intenzita deště      i =   0,0205 l/s         

Součinitel odtoku průměrný    C =   0,5       

Maximální průtok dešťových vod:   Qr = i x A x C =  20,65  l/s 

 

Bilance dešťových vod ze zatravněných ploch : 

Účinná plocha povrchu ( kačírek, tráva, dřevo )  A =   2 200  m2          

Intenzita deště        i =   0,0205 l/s         

Součinitel odtoku průměrný     C =   0,1       

Maximální průtok dešťových vod:   Qr = i x A x C =  4,50 l/s 

 

Celkem maximální průtok dešťových vod     Qmaxr =  25,15  l/s 

 

�avýšení přítoku dešťových vod, oproti stávajícímu stavu, nebude. 

 

Na pozemku byla v rámci provedeného inženýrskogeologického průzkumu hodnocena 
možnost likvidace dešťových vod na zájmovém území zasakováním. Z provedeného posou-
zení vyplývá, že geologické poměry na zájmovém území jsou vhodné pro přímé vsakování 
zachycených srážkových vod do horninového prostředí.  
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Zachycené srážkové vody ze střechy nového objektu a příjezdové komunikace se do-
poručují svést přímo do akumulačně-vsakovací jímky. Celkový objem akumulačně-vsakovací 
jímky respektive její retenční kapacita, by měla být minimálně cca 16 m3. Dno vsakovacího 
objektu je doporučeno umístit do hloubky cca 4-4,5 m, pod úroveň současného terénu do pís-
ku. Dno a boky akumulačně-vsakovací jímky by měly být opatřeny geotextilií proti jejich 
zanášení. Akumulačně-vsakovací jímku by bylo vhodné vyplnit akumulačně vsakovacími 
bloky. Jímku by měla být upravena tak, aby z ní bylo možné odebírat zachycenou srážkovou 
vodu a využít jí ve vegetačním období pro zálivku zatravněných ploch okolní zeleně, popř. 
pro kropení komunikací. Akumulačně-vsakovací jímka by měla být situována tak, aby nedo-
cházelo k podmáčení základů plánovaných ani stávajících staveb. 

Vzhledem k velmi blízkému umístění okolních objektů však variantu vsakování na 
pozemku projektant nedoporučuje, riziko podmáčení základových konstrukcí okolních objek-
tů a s tím spojených statických problémů, považuje za příliš vysoké. 

 

 

B.III.3. Odpady  

Během demolice stávajícího objektu a realizace a provozu záměru Karlín Hall vznikne 
určité množství odpadového materiálu. Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím 
předpisům, v platném znění: 

- „Zákon o odpadech“ - zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- „Katalog odpadů“ - vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 

Odpady vzniklé realizací záměru lze zásadně rozdělit do tří hlavních skupin: 
• odpady vzniklé při demolici 
• odpady vzniklé při stavbě  
• odpady vzniklé novým provozem 

Odpady vzniklé při demolici 

Přehled předpokládaných odpadů ukazuje následující tabulka i s jejich kategorizací: 

č. odpadu název odpadu způsoby využívá-
ní odpadu* 

kategorie 

17 01 01 Beton R O 
17 01 02 Cihly R O 
17 01 06    Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a kera-

mických výrobků obsahující nebezpečné látky 
D N 

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

R O 

17 02 01 Dřevo R O 
17 02 02 Sklo R O 
17 02 03 Plasty R O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet D N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 D O 
17 04 04    Zinek R O 
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č. odpadu název odpadu způsoby využívá-
ní odpadu* 

kategorie 

17 04 05 Železo a ocel R O 
17 04 07 Směsné kovy R O 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebez-

pečné látky 
D N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 D O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 R O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03 
D O 

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

R O 

Odpady vzniklé při stavbě 

č. odpadu název odpadu způsoby využívá-
ní odpadu* 

kategorie 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy            R O 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky D N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
D O 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky D N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem  08 04 09 D O 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 
R O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 
R O 

12 01 13 Odpady ze svařování 
R O 

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené 
pod číslem 12 01 20 D O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly R O 
15 01 02 Plastové obaly R O 
15 01 03 Dřevěné obaly R O 
15 01 07 Skleněné obaly R O 
17 01 01 Beton D O 
17 01 02 Cihly D O 
17 02 01 Dřevo R O 
17 02 02 Sklo R O 
17 02 03 Plasty R O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet D N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 D O 
17 04 05 Železo a ocel R O 
17 04 07 Směsné kovy R O 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebez-

pečné látky 
D N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 D O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 R O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03 
D O 

20 03 01 Směsný komunální odpad D O 
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Odpad, který bude produkován v rámci stavby bude na místě tříděn a odvážen 
k odstranění stavební firmou. Investor musí smluvně zajistit s dodavatelskou firmou, aby veš-
kerý odpad vzniklý při výstavbě byl odstraňován v souladu se zákonnými ustanoveními. 

Odpady vzniklé novým provozem 

 kód odpadu název druhu odpadu způsoby využí-
vání odpadu* 

kategorie 

20 01 01 Papír a lepenka R O 
20 01 02 Sklo R O 
20 01 21 Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti R N 
20 01 39 Plasty R O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (odpad z údržby zele-

ně) 
R O 

20 03 01 Směsný komunální odpad D O 
20 03 03 Uliční smetky D O 
*
 R – odpad je možno nějakým způsobem využít (recyklovat) dle přílohy č.3 zákona 185/2001 Sb. 

  D – odpad je odstraňován  dle přílohy č.4 zákona 185/2001 Sb. 

    

Kromě uvedených odpadu nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadu, jejich množ-
ství, pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná.  

Odpady budou v rámci budovy tříděny na recyklovatelný (papír, sklo, plast) a komu-
nální odpad a budou odstraňovány v souladu se zákonem (185/2001 Sb., o odpadech a o změ-
ně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů). Odpadový materiál, který má ne-
bo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu urče-
ných nádob. Veškerý odpad bude odstraňován specializovanou autorizovanou firmou za do-
držení zákona o odpadech 185/2001Sb a související vyhlášky 381/2001Sb. a 383/2001Sb. 

 

 

B.III.4.  Hluk 

 Pro záměr byla vypracována Akustická studie (příloha F4a) a dále Akustický posudek 
demolice (příloha F4b). Je zde, z důvodu kumulace hluku, vyhodnocen i vliv sousedního zá-
měru (Karlín Hall 1), který se záměrem úzce souvisí, ale není součástí oznamovaného zámě-
ru.  

Fáze demolice  

Demoliční práce 

 Práce budou probíhat 9 týdnů. Demolice bude prováděna v sedmidenním pracovním 
týdnu s jedenácti až třináctihodinovým pracovním dnem, v době od 7-19 hod v pracovní dny a 
8-18 mimo pracovní dny. Demoliční činnosti s výrazně hlučnými stavebními mechanizmy a 
hlučné demoliční práce budou prováděny v pracovní dny od 7-18 hod a o víkendu od 8-16 
hod. Postup demoličních prací je podrobně popsán v příloze F4b. 
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Doba trvání jednotlivých operací v etpách a užití základních stavebních technologií 

Etapa I Doba trvání Charakteristické stavební technologie 

vyklizení haly, příprava sta-
veniště, zařízení staveniště 

1 týden drobná mechanizace, nákladní automobil, 
bagr (nakladač), autojeřáb 

demolice obvodového pláště 2,5 týdne drobná mechanizace, nákladní automobil, 
bagr (nakladač), autojeřáb 

demolice střešního pláště 1 týden drobná mechanizace, nákladní automobil,  
autojeřáb 

demolice ocelové konstrukce 1,5 týdne drobná mechanizace, nákladní automobil, 
autojeřáb, mechanické nůžky 

Etapa II Doba trvání Charakteristické stavební technologie 

demolice základové desky 3 týdny drobná mechanizace, bagr s nástavcem me-
chanického kladiva, bagr (nakladač), ná-
kladní automobil, autojeřáb 

 

Akustické parametry užitých technologií 

Stavební technologie Předpokládaný typ LWA (dB) 

Nákladní automobil TATRA 812, výkon (volnoběh) 107 (90) 

Kolové rypadlo CAT M315, výkon (volnoběh) 108 (93) 

Univerzální nakladač UN-05, 59 86 

Autojeřáb na podvozku TATRA 148, výkon (volnoběh) 105 (91) 

Elektrické bourací kladivo  103 

Autogen  80-85 

Rozbrušovačka Bosch 106 

Řezačka betonu Zipper BES 350 105 

Hydraulické bourací kladivo (na 
nosiči CAT M315) 

GB Industri GBM 90 (225J), výkon (volnoběh) 110 (93) 

Hydraulické demoliční nůžky (na 
nosiči CAT M315) 

Atlas Copco 250, výkon (volnoběh) 97 (93) 

 

Vyvolaná doprava 

 Demolice proběhne ve dvou fázích. V první fázi (6 týdnů) bude rozebrána a odvezena 
horná část objektu. Ve druhé fázi (3 týdny) bude demolována a odvezena základová desky 
budovy. V průběhu 1. fáze bude odvezeno celkem 205 TNA, což je průměrně 5 TNA denně. 

 Ve druhé fázi bude odvezeno 220 TNA, tzn. průměrně 10,5 TNA denně. 
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Fáze výstavby 

V případě výstavby nového objektu Karlín Hall 2 jsou uvažovány následující fáze: 

- zajištění a hloubení stavební jámy. 

- hrubá stavba objektu, vnitřní a konečné úpravy. 

Doprava stavby bude vedena tak jako v případě demolice Šípkárny ulicemi Pernerova, 
Šaldova a dále hlavní komunikační sítí v oblasti. V následující tabulce jsou uvedeny  ekviva-
lentní hladiny akustického tlaku A  LAeq,T od zařízení, které mohou být použity při výstavbě 
objektu Karlín Hall 2. Dále je v tabulce uvedeno průměrné vytížení  strojů. 

Hlavní fáze 
stavby: 

Předpokládané mechanismy: LAeq,T-10 m  (dB) Využití (h/den)* 

Zajištění a hlou-
bení stavební 
jámy. 

  

Vrtná souprava pro záporové pažení 78 ~ 1,5 

Rypadlo (lžíce do 0,5 m3) 75 ~ 6 

Nákladní automobil T 815 90* (LASEL-7,5 m) Max. 100 jízd/den  

Nakladač 75 ~ 5 

Vrtná souprava pro základové piloty 82 ~ 4 

Automix 72  

90* (LASEL-7.5 m) 

Max. 40 jízd/den 

Čerpadlo na betonovou směs  70 ~ 8 

Věžový jeřáb 65 ~ 6 

Okružní pila  80 ~ 2 

Ruční rozbrušovačka 75 ~ 4 

Lehký nákladní automobil   87* (LASEL-7.5 m)  ~30 jízd/den 

Hrubá stavba 
objektu, vnitřní a 
konečné úpravy. 

Automix 72 (při vypouštění 
betonu) 

90* (LASEL-7.5 m) 

~ 30 jízd/den 

Čerpadlo na betonovou směs  70 ~ 4 

Věžový jeřáb  65 ~ 8 

Ponorný vibrátor 65 ~ 10 

Okružní pila  80 ~ 3 

Ruční rozbrušovačka 75 ~ 5 

Míchačka obsah 250 l   65 ~ 8 

Stavební výtah  60 ~ 8 

Malý nakladač (např. bobcat) 74 ~ 6 

Nákladní automobil T 815 90* (LASEL-7,5 m) ~10 jízd/den  

Lehký nákladní automobil   87* (LASEL-7.5 m)  5 jízd/den 

Vibrační válec 81 ~ 1 
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Poznámka: Uvedené mechanismy jsou pouze orientační a budou upřesněny v úrovni doku-
mentace ke stavebnímu povolení. 

*...Hladina hluku LASEL (hluková expoziční úroveň) jednoho  průjezdu je celková ekvivalentní hladina akustické-
ho tlaku A od průjezdu sloučená do časového intervalu 1 s. Hodnota byla  stanovena pro vzdálenost referenční-
ho bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (včetně startování). Tento cyklus lze považovat za výjezd ze staveniště do ulice 
Pernerova a jízdu touto ulicí. V případě jízdy po hlavních komunikacích v oblasti  rychlostí 50 km/h bude hodno-
ta LASEL v úrovni o 3 dB vyšší – odhad na základě měření. 

 

Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti je  proveden podle 
podkladu /5/  "Metodické opatření pro hodnocení hluku  ze stavebního provozu" - výnos 
hlavního hygienika ČSR zn.  HEM-321.6-24.7.1980 dle vztahu: 

 LAeq,T = 10*log(10exp(LAeqs/10)*t1 + 10exp p*t2)/(t1 + t2))             

kde:  

LAeqs je ekvivalentní hladina akustického tlaku A naměřená  (stanovená) při působení hluku ze stavební  činnosti 
v dB. 

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti  v minutách, resp. hodinách. 

t2  je celková doba v minutách, resp. v hodinách  od 7 do 21 hodin, resp. od 21 do 7 hodin,  zmenšená o dobu t1. 

p  je exponent, který se stanoví dělením přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (podle ustanovení §11 
podkladu /1/ hodnotou 10. 

 

Provoz záměru 

Zdroje TZB 

- vytápění: zdrojem tepla bude plynová kotelna  umístěna ve 3 a 2.PP. V kotelně budou insta-
lovány 2 plynové kotle Rendamax R3405, každý o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 
1078 kW (celkový výkon kotelna je 2156 kW). Každý plynový kotel bude napojen na samo-
statný kouřovod a třísložkový komín o vnějším průměru 450 mm, který bude vyveden nad 
střechu objektu do výšky 32 m).  Každý kotel emituje do prostoru kotelny  hladinu celkového 
akustického výkonu A, LW,A<88 dB a do kouřovodu  LW,A<86 dB. Po instalaci tlumiče hluku 
za spalinové hrdlo každého kotle bude v ústí sopouchu komínu každého kotle hodnota LW,A ≤ 
74 dB pro noc (snížený výkon kotle) a LW,A ≤ 84 dB pro den (jmenovitý výkon kotle). 

- chlazení: zdrojem chladu budou 2 chladící jednotky v provedení kapalina-kapalina, které 
budou instalovány ve strojovně chlazení na úrovni 3.PP. Kondenzátorový  okruh bude napo-
jen na okruh s nemrznoucí směsí, do kterého bude osazen deskový výměník pro  volné chla-
zení a dále 4 suché chladiče umístěné na střeše nad 8.NP s kancelářskou plochou. Na střeše 
objektu jsou u suchých chladičů předpokládány následující průměrné hladiny akustického 
tlaku A ve vzdálenosti 1 m od chladiče: LpA-1 m = 78 dB (měřeno ve volném akustickém poli). 
Výška chladičů je 1,4 m. 

- vzduchotechnika: na střeše objektu nad 8. NP budou instalovány následující zdroje hluku 
související s provozem VZT. 

- centrální VZT jednotka pro kanceláře. Průměrná hladina akustického tlaku A ve 
vzdálenosti 1 m od VZT jednotky: LpA-1 m = 65 dB. Venkovní sání a výtlak jednotky: LpA-1 m = 
55 dB. 
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- 3x VZT jednotka pro odtah vzduchu z WC, catering. Průměrná hladina akustického 
tlaku A ve vzdálenosti 1 m od VZT jednotky: LpA-1 m = 65 dB/od každé jednotky. Venkovní 
výtlak jednotky: LpA-1 m = 55 dB/výtlak jednotky. 

- 2x nástřešní VZT jednotky pro odtah vzduchu z garáže: LpA-1 m = 65 dB/od každé 
jednotky. Venkovní výtlak jednotky: LpA-1 m = 55 dB/výtlak jednotky. 

V severní stěně v úrovni 3. NP je žaluzie pro sání a výtlak vzduchu strojovny: LpA-1 m 
= 55 dB/žaluzii. 

Ve stěně dopravní rampy na úrovni 1.NP je žaluzie pro sání a výtlak vzduchu: LpA-1 m 
= 55 dB/žaluzii. 

Na střeše nad 3.NP je 5x vyústění odvodu tepla a kouře: LpA-1 m = 55 dB/vyústění. 

- elektro: DA (dieselagregátové) soustrojí bude instalováno v protihlukové kapotě na střeše 
nad 8.NP objektu. Průměrná hladina akustického tlaku A bude 1 m od protihlukové kapoty 
DA soustrojí v úrovni LA-7 m = 68 dB (platí pro zařízení Catterpilar GEP 50-2, měřeno ve vol-
ném akustickém poli). 

 

Vyvolaná doprava: 

S provozem nové budovy Karlín Hall 2 se započítáním Karlín Hall 1 souvisí následu-
jící vyvolaná doprava - počet obousměrných jízd osobních (OA)/nákladních (NA) za 24 hodin 
běžného všedního dne: 

Na vjezdu a výjezdu pozemního parkingu do ulice Pernerova:    414/6   

Ulice Pernerova (úsek západně od vjezdu a výjezdu podzemního parkingu 124/3  

Ulice Pernerova (úsek: vjezd a výjezd podzemního parkingu – Šaldova  290/3 

Ulice Pernerova (úsek Šaldova - Březinova):     42/0 

Ulice Šaldova (úsek: Pernerova – Křižíkova):     248/3 

Rozdělení vyvolané OA dopravy na den a noc lze předpokládat v úrovni ~ 85% ve 
dne, 15% v noci, rozdělení NA dopravy lze předpokládat ~ 100% ve dne, 0% v noci. 

  

 

B.III.5. Vibrace 

Vibrace budou způsobovány především při stavbě (pneumatická stavební mechaniza-
ce, těžké mechanismy apod.), na základě odborného odhadu však takové vlivy v podstatě ne-
přesáhnou hranice objektu (působení do vzdálenosti v řádu několika metrů až prvních desítek 
m). Při provozu záměru se významnější vibrace nepředpokládají (lze očekávat převážně 
osobní vozidla, lehčí dopravní obsluhu). 
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B.III.6.  Oslunění a denní osvětlení 

Pro záměr byla vypracována Studie oslunění a denního osvětlení (příloha F5).  

Předmětem studie bylo posouzení vlivu novostavby Karlín Hall 2 na kvalitu oslunění a 
denního osvětlení v okolních stávajících objektech. Výška stávající rekonstruované haly se 
nezmění. 

Posuzován byly okolní objekty: Cornlofts, budova s parcelním číslem 411/5 a kancelá-
ře v sousední budově „Kotelna“. 

Ze závěrů studie vyplývá, že vlivem navrhovaného objektu Karlín Hall 2 nedojde ke 
snížení doby oslunění bytů okolních domů pod normové hodnoty. Nedojde též ke snížení pod 
normové hodnoty činitele denní osvětlenosti v rovině oken obytných místností u sousedních 
bytových domů. 

Dále i posuzovaná kancelář v 2. NP objektu „Kotelna“ bude dostatečně využitelná pro 
umístění trvalého pracovního místa i po realizaci navrhované výstavby objektu. 

 

 

B.III.7. Záření ionizující a neionizující 

 Záměr při provozu nebude pracovat s žádnými zdroji záření. 

V předmětném území dále nejsou žádné zdroje ani zařízení, která by byla zdrojem io-
nizujícího záření ve smyslu § 2 písm. c) zmíněného zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využí-
vání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů a neionizujícího záření ve smyslu § 35 zákona 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. 

 Na pozemku bylo provedeno měření podle zákona č. 18/1997 a dle metodiky SÚJB 
„Doporučení – metodika pro stanovení radonového indexu pozemku“. Zájmové stavební po-
zemky mají podle výsledků měření radonový index pozemku nízký (viz podrobněji kapitola 
C.I.1). 

 

 

B.III.8. Riziko havárií 

Rizika havárií jsou dána charakterem záměru a jeho provozu.  

Povodně 

Pozemek se nachází v záplavové zóně. Lokalita však spadá do vymezeného záplavo-
vého území nejnižší zaznamenané povodně z r. 08 / 2002. Jedná se záplavové území neprů-
točné, chráněné a umístěné mimo aktivní zónu řeky Vltavy.  

Navrhovaný projekt není třeba z hlediska protipovodňové ochrany chránit samostat-
ným zařízením, ochrana objektu proti „návrhové“ hladině, je zajištěna městským systémem 
protipovodňových bariér, který byl proveden na výšku Q2002 + 30 cm podél předmětné loka-
lity a zrealizována v roce 2003/2005 a v současné době je již plně funkční. V projektové do-
kumentaci jsou navržena další protipovodňová opatření (viz kapitola D.IV.4. Opatření a po-
žadavky na provoz záměru). 
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Požár 

Za nejpravděpodobnější havárii v plánované novostavbě by se dalo považovat riziko  
požáru požáru. V rámci projektu bylo vypracováno „Požárně bezpečnostní řešení“ a hlavní 
body pořární bezpečnosti objektu jsou uvedeny v kapitole D.IV.4. Opatření .....  

Ostatní 

Na staveništi bylo provedeno (firmou Eko-Hydro-Geo – Ing. Žitný) měření tzv. 
„Bludných proudů“ v období 03-05 / 2011. Závěry měření prokazují, že bude nutno přistoupit 
k ochraně budovy proti účinkům bludných proudů, avšak pouze pasívním způsobem tzn. do-
držením určitých technologických a stavebně - technických zásad a provedením kvalitní 
uzemňovací soustavy. V rámci realizačního projektu bude provedena meziprofesní koordina-
ce především ve vztahu k části elektro (uzemnění) a zakládání železobetonových konstrukcí. 

Havárie jako sesuvy půdy, poddolování pozemku, seizmické otřesy nejsou předpoklá-
dány. 

 Jiné možnosti havárií při provozu záměru jsou minimální a v podstatě takové havárie 
lze odstranit pomocí běžných provozních opatření. 

Vzhledem k charakteru využití navrhovaného objektu a jeho poměrně jednoduchému 
provoznímu režimu není uvažováno podle § 32 zákona č. 59/2006 se vznikem závažných ha-
várií, které by ohrozily jakýmkoli způsobem jak vlastní objekt, tak jeho bezprostřední i široké 
okolí. 

Realizace improvizovaného krytu CO k ochraně obyvatelstva není uvažována. Řešený 
objekt je v dochůzkové vzdálenosti – cca 300 m od stanice metra trasy B - Křižíkova. 

 

 

B.III.9. Doplňující údaje 

Významné terénní úpravy 

 V novostavbě Karlín Hall 2 jsou plánována 3 PP. Výkopové práce budou probíhat ve 
vodotěsně zapažené stavební jámě na úroveň 3. podzemního podlaží. V rámci hloubení sta-
vební jámy jsou vypočteny následující přesuny výkopových zemin: 

 Velikost stavební jámy :   šířka cca 41 m, délka cca 87 m, hloubka cca 12 m 

Celková bilance vykopané zeminy je cca :     41 x 87 x 12       =  42 800 m3 

Množství vykopané zeminy do zpětných zásypů je cca :                500 m3 

Celková bilance vykopané zeminy pro odvoz na skládku je cca :  42 300 m3 v rostlém stavu 

Celková bilance vykopané zeminy pro odvoz na skládku je cca :  

42 300 m3 x 1,5 = 63 450 m3 po nakypření 

Pozn.: koeficient 1,5 značí míru nakypření zeminy při jejím těžení z rostlého, dokonale zhut-
něného podloží. 

 

Výkopek bude tedy částečně využit v rámci realizace terénních úprav a zásypů, ale 
zbývající objem (cca 63 450 m3) bude odvezen na oficiální řízenou skládku. 
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOT�ÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČE�ÉM 
ÚZEMÍ  

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

C.I.1. Základní charakteristiky 

Geomorfologické členění 

Zájmové území se nachází na území Prahy 8 – Karlín. Nadmořská výška na území je 
cca 185 m n.m. Terén je rovinný. Jižně od zájmových pozemků se zvedá kopec Vítkov. 

Geomorfologicky oblast záměru náleží podle geomorfologického členění (CZUDEK A 

KOL. 1972) a podrobného regionálního členění reliéfu (BALATKA B., 1995) do okrsku Pražské 
kotliny: 

• systém:          Hercynský 

• sybsystém:            Hercynská pohoří 

• provincie:   I                 Česká vysočina 
• subprovincie:   I5  Poberounská soustava 
• oblast:    I5A         Brdská podsoustava 
• celek:    I5A-2    Pražská plošina 
• podcelek:   I5A-2A    Říčanská plošina 
• okrsek:   I5A-2A-d     Pražská kotlina  

Charakteristika geomorfologické jednotky - okrsku: I5A-2A-d -Pražská kotlina 

- je střední část Říčanské plošiny. Jedná se o erozní kotlinu v povodí řeky Vltavy na starope-
leozických břidlicích, drobách, pískovcích a křemencích Barrandienu. Vyvinuty jsou hojně 
pleistocenní říční písky a štěrky. Je jen nepatrně nebo málo zalesněná dubovými a smíšenými 
lesními porosty, charakteristické jsou městské zahrady v intravilánu Prahy. Území se nachází 
ve 2. bukovodubovém vegetačním stupni v nadmořské výšce cca 185 m.  

 

Klimatické faktory 

Území záměru náleží do klimatického regionu T2 (QUITT,1971), charakterizovaného 
dlouhým teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím, s teplým až mírně 
teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou suchou až velmi suchou zimou, s velmi krát-
kým trváním sněhové pokrývky.  

Číselná charakteristika pro klimatickou oblast T2: 

Klimatická charakteristika T2 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160-170 

Počet mrazových dnů 100-110 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu ve °C -2 - -3 

Průměrná teplota v dubnu ve °C 8-9 
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Klimatická charakteristika T2 

Průměrná teplota v červenci ve °C 18-19 

Průměrná teplota v říjnu ve °C 7-9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 9-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 

Srážkový úhrn v zimním období 350-400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 

Počet dnů zamračených 120-140 

Počet dnů jasných 40-50 

 

Vlastnosti horninového prostředí 

Geologické a hydrogeologické poměry na lokalitě byly zjišťovány v rámci průzkumu 
kontaminace území (firma K+K environmentální průzkum s.r.o., listopad 2010 a dále  
podrobný inženýrskogeologický průzkum - firma EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.). Podrobněj-
ší popis vlastností horninového prostředí je v kapitole C.II.3. Vlastnosti ..... 

 

Geologické poměry 

Zájmová lokalita je situována v údolí Vltavy, nad pravým údolním svahem. Tok Vlta-
vy proto byl a je jejím hlavním morfologickým i geologickým činitelem. V závislosti na jeho 
erozně - akumulační činnosti v dobách ledových a meziledových (kvartér, pleistocén-holocén) 
se utvářelo říční dno a na něm mocná a rozsáhlá akumulace kvartérních diluviálních údolních 
sedimentů martinské terasy stupně IVc, za přispění sesuvných pohybů se měnila i pobřežní 
čára. Z doby holocenní a historické pocházejí nadložní povodňové náplavy a z téměř současné 
doby recentní navážky, vyrovnávající nerovnosti terénu či výkopy po stavební činnosti. 

Povrch skalního podloží se podle archivních údajů nachází v hloubce 12–14 m pod te-
rénem, tvoří dno maninské terasy s klesající tendencí od západu k severovýchodu. V jižní 
části lokality skalní podloží stoupá ze dna do údolního svahu a dále k povrchu terénu. Skalní 
podloží lokality tvoří bohdalecké souvrství. Bohdalecké souvrství je v této lokalitě zastoupeno 
jílovitými až prachovitojílovitými břidlicemi, které mohou být prokřemenělé.  

Kvartérní pokryv v řešeném území je tvořen fluviálními terasovými sedimenty manin-
ské terasy stáří pletstocén-holocén. Sedimenty se ukládaly v protáhlých čočkovitých útvarech 
tak, jak odpovídá charakteru říční sedimentace; nepravidelně se v nich střídají polohy písčité, 
písčité s příměsí štěrků a štěrkovité. Místy se vyskytují jílovité polohy menších mocností. 
Obsah štěrkovité frakce kolísá od 20 do 60%. V území se mohou vyskytovat také holocenní 
povodňové náplavy, které se při povodních naplavovaly na terasové sedimenty. Povodňové 
náplavy jsou pórovité, středné ulehlé sedimenty s rozdílným zastoupením písčité a jílovité 
složky, štěrková složka je zanedbatelná. Střídají se polohy hnědých písků a jílovitých písků 
s přechody do písčitých jílů tuhé konzistence. Navážky tvoří svrchní vrstvu celé lokality. Na-
vážky zasahují do zjištěné hloubky 1,0 až 3,0 m. Složením se jedná o materiál obsahující 
škváru, stavební suť, opuku, hlinitý písek a jílovitý písek. 
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Hydrogeologické poměry 

Obecné hydrogeologické poměry území jsou závislé především na místní geologické 
stavbě, tj. zejména na propustnosti pevného prostředí, dále na přirozených zdrojích podzem-
ních vod (řeky Vltavy a atmosférických srážkách), morfologii terénu a na antropogenních 
vlivech. Při posuzování místního hydrogeologického režimu vycházíme především z údajů 
získaných novým průzkumem a dále z místních archivních poznatků měření hladin v hlubších 
archívních sondách.  

Význačná zvodeň je na lokalitě vázána na průliny terasových sedimentů. Koeficient 
filtrace závisí na zrnitosti materiálu. V terasových sedimentech, které jsou velmi propustné je 
kf řádově > 10-4  m/s. Vydatnost jednotlivých zdrojů je značná, dle lokální propustnosti pro-
středí od desetin litru do několika l/s. Koeficient filtrace povodňových náplavů je nízký, řádo-
vě 10-8 m/s. Hladina podzemní vody je v terasových sedimentech přímo závislá na hladině 
vody v toku, který je od lokality vzdálen cca 700 m. Pokud nedojde k přelivu nábřežních zdí a 
dochází jen zvednutím hladiny k vcezu do náplavů, výkyv hladiny podzemní vody se se vzdá-
leností od toku značně zmírňuje a zpožďuje. Úroveň 20leté povodně je udávána na konci ost-
rova Štvanice na kótě 186,19 u 50Ieté 187,39 m a stoleté 188,12 m (Bpv). V době průzkumu 
byla hladina podzemní vody zjištěna v úrovni 4,6 m pod terénem. Směr proudění je k SSV, od 
skalního stupně k toku Vltavy. 

 

Radonový index pozemku 

Na pozemku bylo v období 03/2011 provedeno firmou EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. 
měření podle zákona č. 18/1997 v aktuálním znění a dle metodiky SÚJB  „Doporučení – me-
todika pro stanovení radonového indexu pozemku“, které stanovuje směrné hodnoty pro roz-
hodování o opatřeních vedoucích ke snížení přírodního ozáření a pro hodnocení ozáření osob 
v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb. Měření se 
provádělo přístrojem  LUK-3R, v.č. L-I/93/12 ověřeném v  Národní  referenční laboratoři pro 
měření radonu v Kamenné dne 31. 8. 2010, ověřovací list č. 4066.   

Podle  doporučené  metodiky  jsou  hranice  kategorií  radonového  rizika  určeny  
kombinací změřených hodnot objemových aktivit radonu OAR (třetího kvartilu souboru na-
měřených hodnot) v půdním vzduchu a zjištěné plynopropustnosti hornin a zemin.  

Výsledky měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu:  

Počet měřených bodů:       62    

Nejnižší hodnota OAR:       4,1 kBq.m-3  

Nejvyšší hodnota OAR:       15,6 kBq.m-3  

Medián OAR:        7,9 kBq.m-3  

Průměrná OAR:        8,5 kBq.m-3  

Třetí kvartil souboru Ca75:      9,8 kBq.m-3  

Geologické poměry:       podloží tvoří  štěrkopískové kvartérní  

terasové sedimenty zakryté navážkami   

Geologická charakteristika základové půdy:  navážky    

Zařazení základové půdy do třídy dle ČSN731001: Y   
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Plynopropustnost základové půdy:     střední  

Převažující charakteristika odběru na pístu:  snadný     

Umístění pozemku:   rovina, vyklizené průmyslové výrobní ha-
ly  

Klimatické podmínky:           +7oC  - +15oC , polojasno, oblačno  

Datum provádění měření na pozemcích:    16.– 20. 3. 2011  

Radonový index pozemku:      nízký 

 

Zájmové stavební pozemky mají podle výsledků měření uvedených v předchozím pro-
tokolu ve smyslu  zákona  č. 18/1997 Sb. a vyhlášky  Státního úřadu pro jadernou  bezpečnost  
o  radiační ochraně radonový index pozemku nízký.  

 

Půda 

Pozemky 404/1, 407/2, 408, 411/4, 412 a 413/1 jsou vedeny v katastru nemovitosti jako 
zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha.  

 

Voda 

Povrchové vody – vodní toky a plochy.  

Hydrologicky patří oblast do povodí Vltavy (1-12-02). Nejbližší vodotečí je Vltava 
(cca 700 m severozápadně od lokality), která pramení na Šumavě a ústí zleva do Labe u Měl-
níka ve výšce 155 m n.m.  

Hladina podzemní vody - je v terasových sedimentech přímo závislá na hladině vody 
v toku Vltavy. Hladina podzemní vody byla zjištěna v úrovni 4 až 6 m pod terénem. Směr 
proudění je k SSV, od skalního stupně k toku Vltavy (více v kapitole C.II.1) 

 

Krajina a krajinný ráz 

Krajinný ráz je podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. zejména přírodní, kulturní a histo-
rická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho estetic-
kou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, 
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

Klíčovými charakteristikami, které v daném území spoluvytvářejí krajinný ráz, jsou 
reliéf (přírodní charakteristika) a způsob využití krajiny, resp. podíl, struktura a měřítko 
jednotlivých typů využití (tzv. „land use“ – jedná se o komplexní charakteristiku, kde prak-
ticky nelze oddělit přírodní-kulturní-historickou složku).  

V bližším okolí lokality se jedná o zastavěnou krajinu městského charakteru, význam-
ně člověkem pozměněnou. Krajinný ráz je dán umístěním stavby v intravilánu HMP a nebude 
stavbou změněn. 
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Obr. 4. Šikmý letecký (3D) pohled na řešené území od severu. Krajina v okolí záměru je hus-
tě zastavěná. Na jihu se zvedá vrch Vítkov (zdroj: Google Earth, © Google, © Tele Atlas, 
satelitní snímek © GeoEye). 

 

 

Flóra a fauna 

Fauna: 

Na lokalitě byli při orientačním průzkumu zastiženi pouze zástupci ptáků, konkrétně: 
vrabec domácí – Passer domesticus a holub domácí – Columba livia f. domestica. Dále je 
možné předpokládat výskyt sýkor (Parus major), straky (Pica pica) a jiných synantropních 
druhů ptáků. Na lokalitě nebylo zaznamenáno jejich hnízdění, takže předpokládáme pouze 
jejich přelety. 

Z drobných savců se zde předpokládá výskyt myšovitých. 

Flóra: 

1) Vegetace: 

Lokalita je částečně zastavěná. Na pozemku v okolí budovy se vyskytují maloplošné 
porosty ruderální vegetace s nálety dřevin pajasanu žlaznatého (Ailanthus altissima) a vrby 
jívy (Salix caprea).   

 

2) Dendrologie: 

Na lokalitě byl v únoru 2011 proveden dendrologický průzkum. Průzkum hodnotil 
dřeviny alejové výsadby v ulici Pernerova. Hodnoceno bylo celkem 20  stromů  alejových,  
rostoucích  podél  hlavní silnice.  
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         Alejové stromy č. 1-9, převážně javory (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides) a akáty 
(Robinia pseudoacacia), jsou dřeviny na stanoviště  vysazeny v dřívější době, s horším zdra-
votním stavem. Především stará výsadba alejových stromů má kořenový systém zakryt nepro-
pustným (asfaltovým) krytem vozovky i chodníku. Tento kryt znemožňuje nejen propustnost 
vody, ale i plynů a tím dochází ke snížení vitality těchto stromů. Jejich reakce na různá pora-
nění je pomalá, přírůstky neodpovídají věkové skupině dřevin a koruny (zejména javorů) jsou  
nápadně  řídké.  U taxonů obsazující převážně ruderální stanoviště (jako  je Robinia  -  akát)  
je  pravděpodobně vlivem  těchto  půdních podmínek  kořenů nedostatek,  neboť tyto  taxony  
vyžadují pro svůj zdárný rozvoj velmi dobře provzdušněné půdy. Takový kořenový nedosta-
tek může vést ke snížení stability stromu což se projevuje např. u stromu č. 5., kde je vyosení 
již v pádovém úhlu. Tento strom pak představuje výrazné riziko pro veřejný prostor a doporu-
čuji jej odstranit.   

         Stromy č. 10–20 – jerlín japonský (Sophora japonica) je relativně mladá výsadba, s 
uspokojivým zdravotním stavem. Tyto  stromy,  kromě  drobných mechanických poškozeních 
na kmenech, způsobených pravděpodobně nedbalou péčí a neopatrným zacházením,  prospe-
rují  celkem  obstojně  a  nevyžadují  žádná větší opatření.   

   

Obr. 5: Mapa hodnocených dřevin (zdroj: Dendrologický průzkum – Böhm, botanické za-
hradnictví) 

 

 

Vzhledem k charakteru lokality s převahou zastavěných a zpevněných ploch se ne-
předpokládá výskyt živočichů a rostlin chráněných dle zákona 114/92 Sb. 
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C.I.2. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 

Dotčené území se nachází v Praze 8 Karlíně, na místě chátrajících továrních hal bývalé-
ho závodu ČKD Dukla.  

Karlín  

Obec Karlín vznikla roku 1817 na území tzv. Špitálska. Název Špitálsko je odvozen 
z doby 13. století, kdy území vlastnil řád Křižovníků s červenou hvězdou, kteří zde roku 1252 
založili špitál sv. Františka pro chudé a nemocné. Přes území procházela od Špitálské brány 
v městském opevnění významná obchodní cesta, zvaná Brandýská nebo Slezská (přibližně 
v ose dnešní Pobřežní ulice). Podél cesty vznikalo plno zájezdních hostinců a u řeky mlýnů, 
barvíren a papíren. 

Během vlády Karla IV. byly na svazích Vítkova vysázeny vinice a chmelnice. Ty byly 
během husitských válek zpustošeny a zničeny. 

V roce 1432 byla oblast postižena velkou povodní, která svým rozsahem předčila i po-
vodeň z roku 2002. 

  Za morové epidemie v roce 1502 byly do prostoru za městskou bránu přestěhovány 
desítky nemocných a vznikl zde morový špitál a kostel Obrácení sv. Pavla. Během švédského 
tažení byly budovy i kostel zbořeny. Vzniklo nové opevnění Prahy a v rámci stavby byla po-
sunuta městská Poříčská (Špitálská) brána směrem na jih osy ulice Na poříčí.  

V letech 1731-37 zde byla, z peněz nadace polního podmaršálka Petra Strozziho ze 
Schrattenthalu, vystavěna vojenská invalidovna, jako ubytovna pro válečné invalidy i s rodi-
nami. 

V roce 1854 byly na území založeny světově proslulé akciové strojírny Bretfield & 
Daněk, jejichž tovární budovy a haly zabíraly rozlehlé plochy v blocích mezi dnešní Křižíko-
vou, Šaldovou, Pernerovou a Kollárovou ulicí. Prosperující Daňkovy strojírny postupem času 
zabíraly i okolní činžovní domy, které většinou ustoupily novým továrním halám, nebo byly 
pro jejich potřeby přizpůsobeny (například domy čp.9 a čp.136 v dnešní Pernerově ulici).  

K světově proslulým karlínským továrnám také patřil elektrotechnický závod Františ-
ka Křižíka, založený v roce 1880 v Plzni a přestěhovaný v prosinci roku 1883 do Karlína. 
Továrna vyráběla především Křižíkovy obloukové lampy a sehrála rozhodující úlohu při elek-
trifikaci pouličního osvětlení v Praze a mnoha dalších českých městech. V roce 1895 založil 
František Křižík v Karlíně druhou elektrárnu v českých zemích, a karlínské ulice tak poprvé 
osvětlily elektrické obloukové lampy. V roce 1896 František Křižík elektrifikoval tramvajo-
vou dráhu v Karlíně a 19.března 1896 do jeho ulic vyjela první elektrická tramvaj v českých 
zemích.  

Součástí Velké Prahy se stal Karlín až v roce 1922.  

K významnějším dodnes dochovaným stavbám na území dnešního Karlína patří pozd-
ně barokní usedlost Hejnovka (v ul. U Sluncové), předměstská raně klasicistní vila Sluncová, 
která stojí poblíž dnešního hotelu Olympic, a hlavně barokní Invalidovna.  

 

 



Karlín Hall 2, Praha 8, Pernerova ulice                                             Oznámení záměru 7/2011 

 

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1150417) 

 

45

C.I.3. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

Na dotčené lokalitě nejsou známy žádné přírodní zdroje (nerostné suroviny, zdroje 
podzemních vod apod.). Na lokalitě se nevyskytuje VKP ani chráněné území či jiné zvláštní 
zájmy ochrany přírody či krajiny – viz následující přehled: 

 

Územní systém ekologické stability: 

Lokalita leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru č. K 59 Údolí Vltavy - 
Štěchovice. 

V širším okolí (jižně cca 110 m od lokality, přes ulici Pernerova a železniční trať) se 
nachází lokální biokoridor (LBK) L4/257 Vítkov-Vidrholec a lokální biocentrum (LBC) 
L2/130 Vítkov. Oba prvky jsou umístěny na svazích vrchu Vítkov. Tyto prvky ÚSES nebu-
dou stavbou dotčeny. 

 

Zvláště chráněná území:  

Na zájmovém území ani v bližším okolí nejsou. 

 

Lokality soustavy 2atura 2000: 

Lokalita záměru neleží v žádné chráněné oblasti či přírodní rezervaci. Případný vliv na 
ptačí oblasti a evropsky významné lokality podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů posoudil Odbor ochrany prostředí 
MHMP s tím, že záměr nemůže mít na zmíněné lokality významný vliv (viz příloha H2). 

 

Území přírodních parků:  

Na pozemcích budoucí stavby ani v blízkém okolí se nenachází území přírodního par-
ku (ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů). 

  

Významné krajinné prvky:  

Na území navrhované stavby se nenachází obligatorní významné krajinné prvky ve 
smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (lesy, vodní 
toky, rašeliniště apod.). Stavbou nebudou dotčeny ani žádné registrované významné krajinné 
prvky podle § 6 výše cit. zákona.  

 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu:  

Na zájmovém území se dle sdělení Národního památkového ústavu (ze dne 11.8. 
2010, č.j. NPÚ-302/6511/10) nenacházejí žádné objekty, které jsou ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči, prohlášeny za kulturní památky.  

Pozemky se však nacházejí na území městské památkové zóny Praha 8 – Karlín (viz 
obr. . Na investora se v této souvislosti vztahují povinnosti ustanovení §14, odst. 2, a § 22, 
odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších změn a doplňků. 
Ve zmíněném území jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Ar-
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cheologickému ústavu AV ČR (oddělení záchranných archeologických výzkumů), alespoň 
dva týdny předem ohlásit počátek zemních prací, ohlásit okamžitě případný archeologický 
nález při provádění zemních prací a umožnit pracovníkům archeologického ústavu nebo 
oprávněné organizace provést na dotčeném území případný záchranný archeologický výzkum. 

 

Obr. 6: Městská památková zóna Karlín (zdroj http://pamatky.praha-mesto.cz). 

 

                                   zájmové území 

Území hustě zalidněná: 

Lokalita se nachází v městské části Praha 8, uprostřed městské zástavby. V okolí jsou 
obytné doma a administrativní budovy. Území je hustě zalidněno. 

 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých ekologických zátěží):  

Záměr výstavby budovy Karlín Hall 2 bude realizován v místě bývalých výrobních hal 
závodu ČKD DUKLA. Vzhledem k původnímu využívání hal vypracovala firma K+K envi-
ronmentální průzkum s.r.o. podrobný průzkum kontaminace pozemku. Průzkum vycházel 
z obecných informací o možných environmenálních rizicích, které s provozy jako ČKD Dukla 
mohly souviset - úniky ropných látek, transformátorových olejů, ředidel apod. Před výstavbou 
mohly být v území uloženy kontaminované navážky. Další možností bylo znečištění zemin a 
podzemní vody toxickými kovy při povrchových úpravách.  

Pro účely průzkumu kontaminace byly realizovány následující technické práce: 
- vystrojený vrt HJ1 do hloubky 6,0 m pro odběr vzorků zeminy a podzemní vody 

- sedm nevystrojených vrtů pro odběr vzorků zeminy (J2 až J8) 

- pět sond do stavebních konstrukcí otlukem pomocí palice a majzlíku 
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Všechny odebrané vzorky zeminy byly podrobeny chemickým analýzám. Výběr sle-
dovaných látek vycházel z Metodického pokynu "Kritéria MŽP ČR pro posuzování stupně 
znečištění" vydaného 31.7. 1996 a z Vyhlášky č. 294/2005 Sb.  

Ve vzorcích zeminy byly stanoveny koncentrace ropných látek (C10-C40 a NEL), to-
xických kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a polychlorovaných bifenylů 
(PCB) . 

Ve vzorcích stavebních konstrukcí byly stanoveny koncentrace ropných látek (C10-
C40). 

Ve vzorku podzemní vody byla stanovena koncentrace ropných látek (NEL), toxic-
kých kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), benzenu, toluenu, xylenů 
(BTEX), chlorovaných etylenů a  polychlorovaných bifenylů (PCB) . 

Výsledky laboratorních rozborů zemin byly posouzeny podle Vyhlášky 294/2005 Sb. 
„O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
Vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady“. Dále byly laboratorní rozbory 
zemin zhodnoceny podle kritérií Metodického pokynu "Kritéria MŽP ČR pro posuzování 
stupně znečištění" vydaného 31.7. 1996 

Metodickým pokynem MŽP ČR ze dne 31.7.1996 je stupeň kontaminace zemin a pod-
zemní vody definován limitními hodnotami (A, B, C) vybraných znečišťujících látek. Tento 
metodický pokyn byl platný do roku 2005, avšak limitní hodnoty z tohoto Metodického po-
kynu nebyly nahrazeny jinými limity. Proto byl použit Metodický pokyn pro orientační po-
souzení území z hlediska starých zátěží.  

Kritérium A - jsou uvedeny referenční hodnoty charakterizující přibližné obsahy jednotlivých látek v neovliv-
něném přírodním prostředí (tzv. přirozené pozadí), popřípadě smluvně stanovené meze citlivos-
ti analytických metod a přístrojů. Pokud tato kritéria nejsou překročena, nejedná se o znečiště-
ní, ale o přirozené výskyty sledovaných látek. 

Kritérium B - uměle zavedená kritéria (přibližně aritmetický průměr kritérií A a C), překročení kritérií se 
posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky ži-
votního prostředí. Je třeba shromáždit další údaje pro posouzení, zda se jedná o významnou 
ekologickou zátěž a jaká rizika jsou s ní spojená. Překročení kritérií B vyžaduje předběžně 
hodnotit rizika plynoucí ze zjištěného znečištění, zjistit jeho zdroj a příčiny a podle výsledku 
rozhodnout o dalším průzkumu či zahájení monitoringu. 

Kritérium C - překročení kritérií C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení 
zdraví člověka a složek životního prostředí. Hodnoty kritérií C pro zeminy se liší pro jednotlivé 
typy plánovaného využití území. Závažnost rizika může být potvrzena pouze jeho analýzou. Do-
poručené hodnoty cílových parametrů pro asanaci mohou být na základě analýzy rizik i vyšší 
než jsou uvedená kritéria C. 2ezbytným podkladem pro rozhodnutí o způsobu nápravného 
opatření jsou mimo analýzu rizika studie, které zhodnotí technické a ekonomické aspekty navr-
ženého řešení. 

 

Podzemní voda – vyhodnocení dle kritérií MŽP ČR 

Výsledky analýz v podzemní vodě byly porovnány s kritérii MŽP ČR z roku 1996. 
V ve vzorku podzemní vody byly všechny provedené analýzy pod limitní hodnotou kritéria A, 
což je tzv. přirozené pozadí. Podzemní voda v území proudí směrem k SSV – sonda HJ1 je 
v SV části haly, takže podzemní voda proteče pod halou, než se dostane do místa sondy HJ1. 
Případné znečištění zemin pod úrovní podzemní vody pod halou by tak bylo s největší prav-
děpodobností v sondě HJ1 zjištěno, ale při průzkumu zjištěno nebylo.  
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Zemina  – vyhodnocení dle kritérií MŽP ČR 

Podle Kritérií MŽP došlo k překročení hodnoty přirozeného pozadí (kritérium A) u 
polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorku zeminy ze sondy J5 (0,0-1,0 m) a toxic-
kého kovu olova  sondě HJ1 (2,0-3,0 m). K překročení kritéria B nedošlo. V pražské aglome-
raci je překročení hodnot přirozeného pozadí v navážkách poměrně běžné. 

 

Stavební konstrukce – vyhodnocení podle vyhlášky 294/2005 Sb. 

Ve vzorku zdiva a omítky nebyla zjištěna nadlimitní koncentrace ropných látek. 

 

Shrnutí: 

Z hlediska Kritérií MŽP ČR je možné území orientačně vyhodnotit jako lokalitu s 
mírně zvýšeným přirozeným pozadím polycyklických aromatických uhlovodíků a olova 
v zemině. Vyšší hodnoty přirozeného pozadí jsou v pražské aglomeraci běžné a není nutné 
provádět další průzkum. V podzemní vodě jsou zjištěné hodnoty škodlivin pod hodnotou při-
rozeného pozadí. 

Arsen: Zeminu není nutné odtěžit nebo jinak sanovat, arsen se nešíří do okolí, 
v podzemní vodě arsen nebyl zjištěn. Podle zákona o odpadech 185/2001 Sb. a prováděcí vy-
hlášky č. 294/2005 Sb. byla v zeminách zjištěna zvýšená koncentrace arsenu, jedná se o zvý-
šené přirozené pozadí, arsen je pravděpodobně přírodního původu. Místní limit proto navrhu-
jeme v úrovni 25mg/kg. Zvýšenou úroveň místního limitu a použití zeminy k násypům nebo 
zásypům na stavbě v okolí musí schválit ČIŽP. Je možné, že si ČIŽP pro rozhodnutí o naklá-
dání se zeminou vyžádá zpracování Rizikové analýzy. Bez schválení ČIŽP bude nutné zemi-
nu uložit na skládku inertního nebo ostatního odpadu.  

Transformátor: v hale Šípkárna byl v době průzkumu olejový transformátor, částeč-
ně demontovaný. Těleso transformátoru obsahovalo olejovou náplň. Transformátor byl již 
odstraněn, ekologicky zlikvidován  

 

 

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny 

Celková realizace záměru zásadně neovlivní životní prostředí v lokalitě. Výrazněji by 
mohly být postiženy rozptylové a hlukové podmínky. Byla tedy vypracována Rozptylová stu-
die (příloha F3) a Akustická studie (příloha F4a). Do určité míry bude ovlivněno i horninové 
prostředí a podzemní voda. 

 

C.II.1.  Ovzduší 

Lokalita je charakterizována převažujícím jihozápadním a západním prouděním větru, 
jedná se o lokalitu blízko centra města polohou v údolních partiích, tedy s ne zcela ideálními 
povětrnostními podmínkami pro provětrávání. Lze zde proto očekávat jen středně dobré venti-
lační poměry a předpoklady pro dostatečné provětrání lokality. Mikroklima dané oblasti zů-
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stane zachováno i po realizaci záměru, neboť ten nemůže mít vliv na pro lokalitu charakteris-
tické směry větrů ani na způsob provětrávání lokality. 

Kvalita ovzduší na zájmovém území 

Dle posledního hodnocení kvality ovzduší ve Věstníku MŽP č. 4/2011 na základě dat 
z roku 2009 se území Úřadu MČ Praha 8 nenacházelo v oblasti s překračováním imisních 
limitů pro průměrnou roční koncentraci suspendovaných částic PM10. Na 5,0 % plochy území 
došlo k překročení 24hodinového imisního limitu pro PM10. Na 2,6 % plochy území došlo 
k překročení ročního imisního limitu pro oxid dusičitý. Na 22,8 % plochy území došlo 
k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. 

 Imisní charakteristika lokality 

Nejvhodnější charakteristikou lokality jsou průměrné roční koncentrace. Hodnoty 
krátkodobých maximálních koncentrací a jejich četnost jsou využity jako doplňkové informa-
ce o imisní situaci za nepříznivých klimatických podmínek. Nejvhodnější charakteristikou 
lokality jsou průměrné roční koncentrace. Hodnoty krátkodobých maximálních koncentrací a 
jejich četnost jsou využity jako doplňkové informace o imisní situaci za nepříznivých klima-
tických podmínek. 

Na daném území a v jeho nejbližším okolí je nejvýznamnější znečišťující látkou oxid 
dusičitý asuspendované částice PM10. V posuzované oblasti jsou imisní limity znečišťujících 
látek plněny, sledované území nachází v přijatelné imisní situaci, pro oxid dusičitý a suspen-
dované částice frakce PM10 je zde pozadí na úrovni cca 75% platného limitu. 

Odhad imisního pozadí  

Znečišťující látka Vyjádřená 
jako: 

Roční aritmetický prů-
měr koncentrací  
(µg/m3) 

Oxid dusičitý NO2  30 

Susp. částice  frakce 
PM10

*) PM10 < 30  

Oxid uhelnatý **) CO  < 500 

Oxid siřičitý SO2 < 8 

Benzen C6H6 < 0,75 
∗) se zahrnutím odhadu resuspendované  prašnosti 

 *∗) stanoven je pouze limit pro osmihodinový denní klouzavý průměr 10 mg/m3 

 

 

C.II.2. Hluk    

 Na lokalitě bylo provedeno 24hodinové kontrolní měření hluku (ve dnech 22.-23.3. 
2011) – viz příloha 2 v Akustické studii (příloha F4a). Místo měření bylo zvoleno v ulici Per-
nerova na sv. rohu domu č. 398/38. Referenční bod byl 2 m nad terénem a 2 m od fasády do-
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mu. Průměrná denní hodnota hluku byla vypočtena na 62,7 dB a průměrná noční hodnota 
hluku A byla 53,8 dB.  Dominantním zdrojem hluku byly průjezdy vozidel v Pernerově ulici. 

Zjištěné počty vozidel (všechna vozidla/nákladní): 

- den 4115/59 

- noc 221/4 

Další zdroj hluku představovaly průjezdy vlaků po železniční trati ČD mezi stanicemi 
Praha-Hlavní nádraží a Praha-Libeň, kde ve sledovaném čase projel následujícíc počet vlaků 
(všechny vlaky/nákladní): 

- den 138/13 

- noc 18/1  

 

C.II.3. Vlastnosti horninového prostředí, hydrogeologie 

Geologické a hydrogeologické poměry na lokalitě byly zjišťovány v rámci průzkumu 
kontaminace území (firma K+K environmentální průzkum s.r.o., listopad 2010) a dále zde byl 
proveden firmou EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. podrobný inženýrskogeologický průzkum.  

 

Geologické poměry 

Zájmová lokalita je situována v údolí Vltavy, nad pravým údolním svahem. Tok Vlta-
vy proto byl a je jejím hlavním morfologickým i geologickým činitelem. V závislosti na jeho 
erozně - akumulační činnosti v dobách ledových a meziledových (kvartér, pleistocén-holocén) 
se utvářelo říční dno a na něm mocná a rozsáhlá akumulace kvartérních diluviálních údolních 
sedimentů martinské terasy stupně IVc, za přispění sesuvných pohybů se měnila i pobřežní 
čára. Z doby holocenní a historické pocházejí nadložní povodňové náplavy a z téměř současné 
doby recentní navážky, vyrovnávající nerovnosti terénu či výkopy po stavební činnosti. 

Povrch skalního podloží se podle archivních údajů nachází v hloubce 12–14 m pod te-
rénem, tvoří dno maninské terasy s klesající tendencí od západu k severovýchodu. V jižní 
části lokality skalní podloží stoupá ze dna do údolního svahu a dále k povrchu terénu. Skalní 
podloží lokality tvoří bohdalecké souvrství. Bohdalecké souvrství je v této lokalitě zastoupeno 
jílovitými až prachovitojílovitými břidlicemi, které mohou být prokřemenělé.  

Kvartérní pokryv v řešeném území je tvořen fluviálními terasovými sedimenty manin-
ské terasy stáří pleistocén-holocén. Sedimenty se ukládaly v protáhlých čočkovitých útvarech 
tak, jak odpovídá charakteru říční sedimentace; nepravidelně se v nich střídají polohy písčité, 
písčité s příměsí štěrků a štěrkovité. Místy se vyskytují jílovité polohy menších mocností. 
Obsah štěrkovité frakce kolísá od 20 do 60%. V území se mohou vyskytovat také holocenní 
povodňové náplavy, které se při povodních naplavovaly na terasové sedimenty. Povodňové 
náplavy jsou pórovité, středné ulehlé sedimenty s rozdílným zastoupením písčité a jílovité 
složky, štěrková složka je zanedbatelná. Střídají se polohy hnědých písků a jílovitých písků 
s přechody do písčitých jílů tuhé konzistence. Navážky tvoří svrchní vrstvu celé lokality. Na-
vážky zasahují do zjištěné hloubky 1,0 až 3,0 m. Složením se jedná o materiál obsahující 
škváru, stavební suť, opuku, hlinitý písek a jílovitý písek. 
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Zemní práce při hloubení výkopu stavební jámy budou prováděny v navážkách, po-
vodňových náplavách, terasových sedimentech, lokálně pak budou pravděpodobně zastiženy 
zcela až značně zvětralé břidlice. V úrovni základové spáry budou zastiženy nestejnorodé 
horniny a zeminy – nacházejí se zde zcela až silně zvětralé šárecké břidlice, postupně pak 
hlinité, hlinitopísčité a písčité štěrky. Konstrukce zajištění stavební jámy bude vetknuta cca 2-
2,5 m do nepropustného skalního podloží a bude součástí budoucí nosné konstrukce spodní 
stavby. 

 

Hydrogeologické poměry 

Z hlediska hydrogeologického rajonování náleží zájmové území k rajonu 625 - Prote-
rozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.  

Obecné hydrogeologické poměry území jsou závislé především na místní geologické 
stavbě, tj. zejména na propustnosti pevného prostředí, dále na přirozených zdrojích podzem-
ních vod (řeky Vltavy a atmosférických srážkách), morfologii terénu a na antropogenních 
vlivech. Při posuzování místního hydrogeologického režimu vycházíme především z údajů 
získaných novým průzkumem a dále z místních archivních poznatků měření hladin v hlubších 
archívních sondách.  

Význačná zvodeň je na lokalitě vázána na průliny terasových sedimentů. Koeficient 
filtrace závisí na zrnitosti materiálu. V terasových sedimentech, které jsou velmi propustné je 
kf řádově > 10-4  m/s. Vydatnost jednotlivých zdrojů je značná, dle lokální propustnosti pro-
středí od desetin litru do několika l/s. Koeficient filtrace povodňových náplavů je nízký, řádo-
vě 10-8 m/s. Hladina podzemní vody je v terasových sedimentech přímo závislá na hladině 
vody v toku, který je od lokality vzdálen cca 700 m. Pokud nedojde k přelivu nábřežních zdí a 
dochází jen zvednutím hladiny k vcezu do náplavů, výkyv hladiny podzemní vody se se vzdá-
leností od toku značně zmírňuje a zpožďuje. Úroveň 20leté povodně je udávána na konci ost-
rova Štvanice na kótě 186,19 u 50Ieté 187,39 m a stoleté 188,12 m (Bpv).  

Údaje o výšce hladiny ve Vltavě při povodňových stavech v Karlíně, ve dvou kilometrá-
žích nejblíže zájmového území (úsek mezi Hlávkovým a Libeňským mostem) jsou uvedeny v 
následující tabulce.  

Úroveň hladiny ve Vltavě při povodňových stavech (Brodecká, 2007)  

hladina v m n.m. v km řeky 50,030 
49,430 

 

Q30 denní 180,37 180,32 

Q1 181,11 180,98 

Q2 182,04 181,88 

Q5 183,52 183,35 

Q20 185,51 185,31 

Q50 186,79 186,54 

Q100 187,79 187,38 

Q2002 190,15 189,77 
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Souvislou hladinu podzemní vody lze v zájmovém území očekávat v úrovních kolem 4 
až 6 m pod stávajícím terénem, tedy kolem 180 až 181 m n.m. V době průzkumu byla hladina 
podzemní vody zjištěna v úrovni 4 až 6 m pod terénem. Směr proudění je k SSV, od skalního 
stupně k toku Vltavy. 

Základová spára objektu Karlín Hall 2 se bude nacházet pod hladinou podzemní vody. 
V kapitole D.IV. jsou navržena vhodná opatření pro stavbu i provoz záměru. 

 

 

C.II.4. Ostatní charakteristiky 

 
Mezi ostatní charakteristiky ŽP, které nebudou záměrem významně dotčeny patří: 

Půda 

Záměr není umístěn na pozemcích ZPF ani na pozemcích PUPFL.        

 

Povrchová voda 

Na lokalitě se žádná vodoteč ani vodní plocha nenachází. Nejbližší vodotečí je řeka 
Vltava, tekoucí cca 700 m severozápadně od lokality. 

Hydrologicky patří oblast do povodí Vltavy (1-12-02), která pramení na Šumavě a ústí 
zleva do Labe u Mělníka ve výšce 155 m n.m.  

 

Flóra a fauna, ekosystémy 

Na lokalitě nebyly při terénním průzkumu zjištěny žádné druhy živočichů ani rostlin, 
které jsou chráněné dle zákona 114/92. Sb. a jejich výskyt se ani vzhledem k charakteru loka-
lity nepředpokládá. 

Na lokalitě se též nevyskytují žádné vzácné ekosystémy. Většina pozemku je zastavě-
na nebo zpevněna. 

 
Chráněná území 

Stavbou není dotčen žádný významný krajinný prvek. Významnými krajinnými prvky 
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části kraji-
ny, které zaregistruje (zákon 114/1992 Sb.) orgán ochrany přírody jako významný krajinný 
prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště neros-
tů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné 
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.  

Navrhovaná stavba ve smyslu zákona 114/1992 Sb. nezasahuje do zvláště chráněného 
území či do jeho ochranného pásma. 

Lokality Natura 2000 na lokalitě ani v bližším okolí nejsou, vliv záměru na tato území 
byl vyloučen (stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i cit. zákona v Příl. H). Nikde v 
okolí se nenachází žádná ptačí oblast (§45e). 
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D.  ÚDAJE O VLIVU ZÁMĚRU �A VEŘEJ�É ZDRAVÍ A �A 
ŽIVOT�Í PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

Charakter záměru, jeho stavba a provoz mohou ovlivnit kvalitu ovzduší a hlukové 
poměry na lokalitě. Proto byly vypracovány speciální studie, které tyto vlivy řeší. Jejich vý-
znamu jsou věnovány samostatné následující subkapitoly.  

 

D. I.1.   Vliv na ovzduší 

Vlivy na ovzduší z demolice, výstavby a provozu záměru, s ohledem na kumulace vlivů 
ze sousedního záměru (Karlín Hall 1), jsou podrobně popsány v Roptylové studii (příloha F3).  

Výsledné hodnoty jsou vztaženy k osmnácti referenčním bodům (RB), jejich rozmístění 
je patrno z obrázku 2 v Obrazové příloze  Rozptylové studie (příloha F3). 

V této rozptylové studii je ve výpočtech věnována pozornost emisím souvisejícím s fází 
výstavby Karlín Hall 2 a s provozem objektů Karlín Hall 1 a Karlín Hall 2, který představuje 
plynové vytápění objektů a jejich dopravní obslužnost. Pro stav výstavby a provozu byly vy-
počítány roční průměrné imisní hodnoty pro NO2 (IHR NO2 ), pro benzen (IHR benzen) a pro 
tuhé znečišťující látky PM10 se započtenou resuspendovanou prašností (IHR PM10). Dále byly 
stanoveny maximální krátkodobé (hodinové) imise pro NO2 (IHK NO2) a denní (24 hodinové) 
imise pro tuhé látky (IH24 PM10). Vypočtené hodnoty pro výšku 1,5 m nad úrovní terénu pro 
dané stavy a znečišťující látky jsou zobrazeny ve formě izolinií v obrázcích číslo 3-12 Obra-
zové přílohy (příloha F3). Vypočtené krátkodobé maximální i průměrné roční imisní koncent-
race představují příspěvky uvažovaných zdrojů k imisnímu pozadí. 

 

Souhrn zjištěných výchozích předpokladů  

Z dostupných informací vyplývá, že se sledovaná lokalita z hlediska průměrných roč-
ních koncentrací i krátkodobých maxim základních znečišťujících látek nachází v přijatelné 
imisní situaci, koncentrace suspendovaných částic a oxidu dusičitého i dalších látek jsou s 
mírnou rezervou pod hranicí imisního limitu. Výstavbou bude daná lokalita oproti stávajícímu 
pozadí zatížena emisemi znečišťujících látek z vytápění daných objektů a z jejich dopravní 
obslužnosti. Výpočet byl proveden pro celkem 1793 RB a pro maximální výkon daných bo-
dových zdrojů. Pro výpočet krátkodobých imisních příspěvků NO2 byla uvažována intenzita 
vynucené dopravy ve výši 15 % stanoveného denního průměru. Emise motorových vozidel 
byly vypočteny pomocí programu MEFA 06. 

 

Fáze výstavby 

Vypočtené imisní příspěvky z výstavby pro vyšší výšku na terénem ve vybraných RB 
umístěných na objektech s trvalým nebo častým výskytem osob v zájmové oblasti jsou uve-
deny v následující tabulce. Imisní příspěvky, které lze přisoudit uvažovaným zdrojům, jsou 
malé a ve srovnání s celkovou úrovní pozadí málo významné. 
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Imisní příspěvky z výstavby ve vybraných RB 

Imisní příspěvky z výstavby  (µg.m-3 ) 

č.RB 
2O2  PM10  Benzen  

IHr IHk IHr IHk-24 IHr 

1 1.30E-02 1.38E+00 1.82E-02 7.31E+00 1.24E-04 

2 1.50E-02 1.54E+00 2.09E-02 7.98E+00 1.35E-04 

3 1.16E-02 1.33E+00 1.61E-02 6.81E+00 1.15E-04 

4 1.12E-01 1.78E+00 6.85E-02 9.90E+00 5.64E-04 

5 4.00E-02 1.34E+00 4.03E-02 8.43E+00 2.72E-04 

6 1.34E-01 1.77E+00 6.92E-02 7.75E+00 6.59E-04 

7 1.13E-01 1.82E+00 6.05E-02 7.40E+00 5.69E-04 

8 9.79E-02 1.74E+00 5.43E-02 7.21E+00 5.02E-04 

9 1.07E-01 2.10E+00 4.83E-02 6.46E+00 5.12E-04 

10 3.57E-02 1.26E+00 2.17E-02 5.69E+00 2.08E-04 

11 2.86E-02 1.16E+00 2.10E-02 6.32E+00 1.82E-04 

12 2.49E-02 1.24E+00 2.51E-02 8.23E+00 1.75E-04 

13 2.16E-02 1.09E+00 1.79E-02 6.37E+00 1.49E-04 

14 1.32E-02 1.04E+00 1.34E-02 5.90E+00 1.13E-04 

15 1.14E-02 1.11E+00 1.44E-02 6.05E+00 1.12E-04 

16 1.35E-02 1.18E+00 1.75E-02 6.91E+00 1.25E-04 

17 2.12E-02 1.35E+00 2.65E-02 9.11E+00 1.66E-04 

18 1.13E-01 2.26E+00 4.40E-02 5.49E+00 4.89E-04 

IHR �O2 - Roční průměrné imisní příspěvky oxidu dusičitého z výstavby - nejvyšší imisní 
příspěvky jsou dosahovány v okolí přepravní trasy (ulice Pernerova a Šaldova) a v prostoru 
staveniště a pohybují se v desetinách µg.m-3 (< 0,2 µg.m-3). 

IHK �O2 - Maximální krátkodobé imisní příspěvky oxidu dusičitého z výstavby - nejvyšší 
imisní příspěvky se pohybují v jednotkách µg.m-3. Nejvyšších hodnot je dosaženo v okolí 
přepravní trasy (ulice Pernerova a Šaldova). Maximální hodnota je dosažena v úseku ulice 
Šaldova mezi ulicí Sokolovskou a Rohanským nábřežím (< 3 µg.m-3 – horší plynulost dopra-
vy) 

IHR PM10 - Roční průměrné imisní příspěvky tuhých znečišťujících látek frakce PM10 se 
započítanou resuspendovanou prašností - nejvyšší imisní příspěvky se pohybují v setinách 
µg.m-3 a jsou dosahovány v prostoru křižovatky ulice Pernerova a Šaldova (< 0,08 µg.m-3). 

IH24 PM10 - Maximální denní imisní příspěvky tuhých znečišťujících látek frakce PM10 se 
započítanou resuspendovanou prašností - nejvyšší imisní příspěvky dosahují hodnot okolo 10 
µg.m-3 a to v prostoru staveniště (< 15 µg.m-3). Je to způsobeno činností stavební techniky a 
nakládky (suť,zemina) při výkopových pracích na stavební jámě. 
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IHR benzen - Roční průměrné imisní příspěvky benzenu - nejvyšší imisní příspěvky jsou 
zanedbatelné a pohybují se desetitisícinách µg.m-3 - nejvyšší hodnoty jsou dosaženy 
v prostoru křižovatky ulice Pernerova a Šaldova (< 0,0008 µg.m-3). 

 

Provoz záměru 

Vypočtené imisní příspěvky z provozu pro vyšší výšku na terénem ve vybraných RB 
umístěných na objektech s trvalým nebo častým výskytem osob v zájmové oblasti jsou uve-
deny v následující tabulce. Imisní příspěvky, které lze přisoudit uvažovaným zdrojům, jsou 
malé a ve srovnání s celkovou úrovní pozadí málo významné. 

Imisní příspěvky z provozu ve vybraných RB 

Imisní příspěvky z provozu (µg.m-3 ) 

č.RB 
2O2  PM10  Benzen  

IHr IHk IHr IHk-24 IHr 

1 7.23E-03 2.39E-01 7.28E-03 4.13E-02 1.79E-03 

2 9.85E-03 4.80E-01 8.07E-03 1.57E-01 1.74E-03 

3 8.34E-03 4.68E-01 6.95E-03 1.38E-01 1.50E-03 

4 1.82E-02 3.96E-01 1.45E-02 7.38E-02 5.96E-03 

5 7.54E-03 1.36E-01 5.15E-03 3.57E-02 1.78E-03 

6 1.63E-02 3.35E-01 1.37E-02 5.91E-02 5.13E-03 

7 1.50E-02 3.60E-01 1.21E-02 7.27E-02 4.47E-03 

8 1.32E-02 3.48E-01 1.02E-02 7.67E-02 3.33E-03 

9 1.18E-02 2.54E-01 9.59E-03 5.17E-02 3.07E-03 

10 5.22E-03 1.66E-01 3.71E-03 3.73E-02 1.12E-03 

11 5.35E-03 2.47E-01 3.50E-03 5.46E-02 9.98E-04 

12 8.59E-03 5.33E-01 4.57E-03 1.17E-01 1.18E-03 

13 4.96E-03 3.65E-01 3.14E-03 6.99E-02 8.46E-04 

14 3.34E-03 2.64E-01 2.15E-03 6.06E-02 5.62E-04 

15 4.83E-03 3.60E-01 3.04E-03 9.58E-02 6.86E-04 

16 7.32E-03 7.89E-01 4.07E-03 1.88E-01 8.41E-04 

17 1.12E-02 6.46E-01 5.58E-03 1.79E-01 1.14E-03 

18 1.02E-02 2.80E-01 9.08E-03 4.73E-02 3.13E-03 

IHR �O2 - Roční průměrné imisní příspěvky oxidu dusičitého z provozu - nejvyšší imisní 
příspěvky jsou dosahovány v prostoru křižovatky ulice Pernerova a Šaldova a pohybují se 
v setinách µg.m-3 (< 0,02 µg.m-3). 

IHK �O2 - Maximální krátkodobé imisní příspěvky oxidu dusičitého z provozu - nejvyšší 
imisní příspěvky se pohybují v desetinách µg.m-3. Nejvyšších hodnot je dosaženo jižně od 
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záměru, kde je vrch Vítkov zasažen kouřovou vlečkou z bodových zdrojů. Vyšší hodnoty se 
pak vyskytují v prostoru křižovatky ulice Pernerova a Šaldova (< 0,5 µg.m-3). 

IHR PM10 - Roční průměrné imisní příspěvky tuhých znečišťujících látek frakce PM10 se 
započítanou resuspendovanou prašností - nejvyšší imisní příspěvky se pohybují v setinách 
µg.m-3 a jsou dosahovány v prostoru křižovatky ulice Pernerova a Šaldova (< 0,02 µg.m-3). 

IH24 PM10 - Maximální denní imisní příspěvky tuhých znečišťujících látek frakce PM10 se 
započítanou resuspendovanou prašností - nejvyšší imisní příspěvky se pohybují v desetinách 
µg.m-3 a to jižně od záměru na svahu vrchu Vítkov (< 0,5 µg.m-3). 

IHR benzen - Roční průměrné imisní příspěvky benzenu - nejvyšší imisní příspěvky se po-
hybují tisícinách µg.m-3. Nejvyšší hodnoty jsou dosaženy v prostoru vjezdu a výjezdu 
z podzemního parkoviště a křižovatky ulice Pernerova a Šaldova (< 0,008 µg.m-3). 

 

Diskuse výsledků 

Během fáze výstavby budou imisní příspěvky dosahovat vyšších hodnot oproti imis-
ním příspěvkům z provozu objektů (mimo IHR benzenu). Nejvyšších hodnot budou dosaho-
vat maximální denní imisní příspěvky tuhých znečišťujících látek frakce PM10 v prostoru sta-
veniště během výkopových prací, kdy se maximální denní imisní příspěvky mohou pohybovat 
při zhoršených rozptylových podmínkách okolo hodnoty 10 µg.m-3. S ohledem na délku pro-
vádění těchto prací se mohou tyto vyšší imisní příspěvky vyskytovat po relativně krátkou do-
bu. Lze předpokládat, že nedojde k překročení platných imisních limitů. I přes tyto stanovené 
výsledky je však třeba během stavebních prací snižovat prašnost všemi dostupnými prostřed-
ky s ohledem na blízkost obytné zástavby a především během suchých dní vlhčit nakládaný 
odpad (suť, zemina). Ostatní imisní příspěvky z fáze výstavby jsou malé a jejich vliv je bě-
hem výstavby málo významný.  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že provozem objektů nedojde v zájmové oblasti k 
podstatné změně současných imisních charakteristik území. Vypočtené imisní příspěvky pro 
sledované znečišťující látky jsou velmi malé. Na základě celkového posouzení imisní situace 
lze v lokalitě předpokládat, že platné imisní limity pro průměrné roční koncentraci a ani pro 
maximální krátkodobé koncentrace sledovaných polutantů nebudou v důsledku provozu ob-
jektů překračovány, určujícím faktorem pro danou lokalitu bude i nadále celkové pozadí a 
jeho úroveň, na které se provoz objektů bude podílet jen malou měrou. Rozhodující pro cel-
kovou imisní situaci v daném místě a okolí zůstane i nadále celková úroveň znečištění ovzdu-
ší v oblasti, tj. pozadí, nikoliv daný záměr. 

 

Shrnutí 

Závěrem lze konstatovat, že provoz rekonstruovaného stávajícího objektu kotlárny a 
k ní přilehlé nové budovy s podzemním parkovištěm s celkovou kapacitou 211 parkovacích 
stání, které budou vytápěny zemním plynem, nebude mít zásadní vliv na úroveň místního 
ovzduší. Provoz objektů bude mít na ovzduší v okolí jen malý negativní vliv, a nebude pro 
své okolí příčinou překračování závazných imisních limitů ani při zahrnutí vlivu pozadí.  
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D. I.2.   Vliv na hlukové poměry 

 Vliv na hlukové poměry na lokalitě při demolici a provozu záměru byl pospuzen 
v Akustické studii (příloha F4a) a Akustickém posudku demolice (příloha F4b). V Akustické 
studii je hodnocena i kumulace vlivů s vedlejším záměrem Karlín Hall1, který sice není sou-
částí tohoto Oznámení, ale se záměrem úzce souvisí. 

Hluk z demolice a stavební činnosti 

Výpočty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z demolice jednotlivých fází a vyvo-
lané dopravy jsou uvedeny v tabulce 1 v příloze F4b. Ze závěru Akustického posudku vyplý-
vá, že při dodržení všech navržených opatření bude hluková situace v chráněném venkov-
ním prostoru objektů v okolí demolice vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Navržená opatření jsou uvedena v akustickém posudku a též v kapitole D.IV.Opatření 
k prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů tohoto Oznámení. 

 Zhodnocení hlukové situace v oblasti od zdrojů hluku souvisejících s provozem plá-
novaného záměru Karlín Hall 2 se započítáním provozu Karlín Hall 1 bylo provedeno v deseti 
referenčních bodech (viz příloha F4a). Podrobné výsledky výpočtů jsou v Akustické studii. 

Ve výpočtu je uvažována akustická clona výšky 4 m nad terénem mezi prostorem dvo-
ra parc.č. 404/1 s budoucím staveništěm a bytovým domem Šaldova 219/1 (clona je tvořena 
z OSB desek pero-drážka na ocelové konstrukci) a nová akustická clona celkové délky 65 m a 
výšky 4 m nad terén od severovýchodního rohu objektu Kotlárny k výše uvedené akustické 
cloně. Uvedené clony byly navrženy v etapě demolice objektu Šípkárny. 

V následujícím jsou výpočtem zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro  
výše uvedené fáze  stavby.  

Sledovaný 
bod: 

Výšková 
úroveň 
bodu-
podlaží 
domu: 

LAeq,14h (dB) 

Zajištění stavební jámy 
pomocí záporových pilot. 

Odtěžování stavební jámy. 

 

1 

1. NP <50 <50 

2. NP <50 <50 

5. NP <50 <50 

 

2 

1. NP <50 <50 

2. NP <50 <50 

5. NP <50 <50 

3 1. NP <50 <50 

2. NP <50 <50 

4 2. NP <50 <50 

5 3. NP <50 <50 

6. NP 58 53 
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Sledovaný 
bod: 

Výšková 
úroveň 
bodu-
podlaží 
domu: 

LAeq,14h (dB) 

Zajištění stavební jámy 
pomocí záporových pilot. 

Odtěžování stavební jámy. 

6 3. NP <50 <50 

6. NP <50 <50 

7 6. NP 58 58 

8 2. NP <50 55 

5. NP 65 64 

9 5. NP 64 62 

10 2. NP 55 63 

Z tabulky je zřejmé, že hlukové poměry ve sledovaných bodech č. 1–10 charakterizu-
jící chráněný venkovní prostor staveb obytných objektů v okolí stavby budou vyjádřeny pro 
posuzované fáze výstavby Karlín Hall 2 hodnotou LAeq,T  pod, resp. v úrovni hygienického 
limitu 65 dB od stavební činnosti pro denní dobu v časovém úseku trvání stavby  7– 1 hodin.  

 

Hluk z provozu záměru 

 Zhodnocení hlukové situace v oblasti od zdrojů hluku souvisejících s provozem plá-
novaného záměru Karlín Hall 2 se započítáním provozu Karlín Hall 1 bylo provedeno 
v jedenácti referenčních bodech (viz příloha F4a). Podrobné výsledky výpočtů jsou 
v Akustické studii. 

Vyhodnocení hluku v chráněném  venkovním prostoru staveb v oblasti od záměru Karlín Hall  
2 při započítání záměru Karlín Hall 1 v Praze 8, Pernerova ulice 

Výpočet hluku byl proveden pro stav dopravy na okolní silniční komunikační síti pro 
výhled k roku 2014 pro následující varianty: 

- Stav bez areálu Karlín Hall – započítána pouze doprava na okolní komuni-
kační síti, bez zdrojů na pozemku záměru (nulová varianta). 

- Stav po realizaci plánovaného záměru - započítána doprava na okolní ko-
munikační síti + doprava vyvolaná související se záměrem a zdroje hluku 
v areálu záměru Karlín Hall 1 a 2, tzn. zdroje TZB + vjezd a výjezd 
z podzemního parkingu (aktivní varianta). 

Dále byly ve výpočtu uvažovány stacionární zdroje hluku - zdroje související s tech-
nickým zajištění budov (TZB). 
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Sledovaný 
bod: 

Výšková 
úroveň 
bodu-
podlaží 
domu: 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq,T (dB) 

2avýšení (dB) 

Stav bez areálu Kar-
lin Hall 1 a 2  

(nulová varianta) 

Stav po realizaci 
plánovaného záměru 
Karlin Hall 1 a 2 

(aktivní varianta) 

Den 2oc Den 2oc Den 2oc 

 

1 

1. NP 

(referenční) 

64,7 55,8 64,9 56,0 0,2 0,2 

2. NP 65,2 56,2 65,3 56,4 0,1 0,2 

5. NP 64,1 55,6 64,5 56,0 0,4 0,4 

 

2 

1. NP 65,6 56,4 65,7 56,7 0,1 0,3 

2. NP 65,9 56,8 66,1 57,1 0,2 0,3 

5. NP 64,9 55,8 65,2 56,2 0,3 0,4 

3 1. NP 65,6 56,5 65,7 56,7 0,1 0,2 

2. NP 66,0 56,9 66,1 57,2 0,1 0,3 

4 2. NP 38,7 30,4 41,2 32,3 2,5 1,9 

5 3. NP 41,2 34,3 47,5 38,2 6,3 3,9 

6. NP 53,1 47,0 53,3 46,1 0,2 -0,9 

6 3. NP 42,1 34,9 49,0 39,6 6,9 4,7 

6. NP 52,9 46,7 54,0 46,7 1,1 0 

7 6. NP 51,4 45,3 50,3 43,1 -1,1 -2,2 

8 2. NP 49,0 41,7 50,0 42,3 1,0 0,6 

5. NP 54,3 47,4 54,4 47,2 0,1 -0,2 

9 5. NP 51,2 44,6 50,4 43,0 -0,8 -1,6 

10 2. NP 64,1 55,0 64,3 55,5 0,2 0,5 

11 2 m 61,0 52,5 61,4 53,0 0,4 0,5 

Nejistota výpočtu je v úrovni 3 dB. 

Poznámka: Záporná hodnota navýšení znamená zlepšení hlukových poměrů po realizaci plá-
novaného záměru. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny dílčí hodnoty LAeq,T ve sledovaných bodech č. 1 – 
11 pouze od zdrojů v areálu Karlín Hall 1 a 2 pro 8  souvislých a na sebe navazujících nej-
hlučnějších hodin dne (LAeq,8h, uvažován pojezd automobilů na dopravní rampě v úrovni 70% 
celkové denní intenzity + souběh všech běžných stacionárních zdrojů hluku pro maximální 
režim+provoz DA při pravidelných zkouškách v délce trvání max. 20 minut/den) a pro nej-
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hlučnější 1 hodinu v noci (LAeq,1h, uvažován pojezd automobilů na dopravní rampě v úrovni 
20% celkové noční intenzity + souběh všech běžných stacionárních zdrojů hluku, které budou 
v noci v provozu, resp. ve sníženém nočním provozu, DA soustrojí mimo provoz). Dále je 
v tabulce uvažován trvalý provoz DA soustrojí, které nastane při požáru, resp. při výpadku el. 
sítě (havarijní stav). 

Sledovaný 
bod: 

Výšková 
úroveň 
bodu-
podlaží 
domu: 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A od zdrojů v areálu Karlín 
Hall 1 a 2 

Pro 8 souvislých a 
na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin 

dne 

LAeq,8h (dB) 

Pro nejhlučnějších 1 
hodinu v noci 

LAeq,1h (dB) 

Pouze provoz DA 
soustrojí v Karlín 
Hall 1 a v Karlín 

Hall 2 

 

1 

1. NP 

(referenční) 

44,5 34,5 36,7 

2. NP 45,0 35,0 37,3 

5. NP 47,0 37,0 42,8 

 

2 

1. NP 46,4 36,4 38,1 

2. NP 46,8 36,8 38,5 

5. NP 48,1 38,0 43,1 

3 1. NP 44,2 34,2 30,8 

2. NP 46,5 36,5 31,4 

4 2. NP 37,5 27,5 31,4 

5 3. NP 46,6 36,6 42,2 

6. NP 49,1 39,1 43,9 

6 3. NP 48,1 38,1 45,3 

6. NP 49,6 39,5 45,9 

7 6. NP 45,6 35,6 40,3 

8 2. NP 46,8 37,9 43,5 

5. NP 49,9 41,5 47,5 

9 5. NP 46,4 37,2 40,7 

10 2. NP 36,2 26,2 28,7 

11 2 m 41,0 31,0 40,0 

Nejistota výpočtu je v úrovni 3 dB. 

Poznámka: V oblasti plánovaného záměru Karlín Hall 2 v Praze 8 bylo provedeno kontrolní  
24-hodinové měření hluku stávající situace  v rámci kalibrace výpočetního modelu. V příloze 
F4a je autorizované měření popsáno. 
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Shrnutí: 

 Hluk ze stavební činnosti: 

Hluk z demoliční a stavební činnosti související s  výstavbou plánovaného záměru Karlín 
Hall 2  bude v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru 
okolní obytné zástavby v oblasti stavby vyjádřen hodnotami LAeq,14h pod, resp. v úrovni hygi-
enického limitu 65 dB, který je stanoven  pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin od stavební 
činnosti. Je ovšem nutmo dodržet navržená opatření – viz kapitola D.IV Opatření.... 

Hluk v chráněném  venkovním prostoru staveb v oblasti po realizaci záměru Karlín Hall  2 při 
započítání záměru Karlín Hall 1 v Praze 8, Pernerova ulice: 

Na základě výpočtu hluku lze konstatovat následující: 
- Před uličními fasádami objektů přilehlých do ulice Pernerova a Šaldova dojde po realizaci 

záměru Karlín Hall 2 při započítání zdrojů souvisejících s Karlín Hall 1 k nepatrnému na-
výšení hluku v úrovni do 0,5 dB, což je v nejistotě výpočtu i měření hluku. Na navýšení se 
podílí vyvolaná doprava a zdroje TZB související se záměrem. Jednoznačně dominantním 
zdrojem hluku před uličními fasádami objektů přilehlých do ulice Pernerova a Šaldova je 
stávající doprava v těchto ulicích. Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb - před 
uličními fasádami objektů přilehlých do ulic Pernerova a Šaldova  je od stávající dopravy 
v těchto ulicích  nad hygienickým limitem LAeq,16h = 55 dB pro den a nad hygienickým li-
mitem LAeq,8h = 45 dB pro noc (je překročen i hyg. limit LAeq,16h = 60 dB pro den a LAeq,8h 
= 50 dB pro noc).   

- V chráněném venkovním prostoru staveb – před dvorními fasádami obytných objektů 
v ulici Pernerova, Šaldova a Thámova, resp. před fasádami objektů severně od plánované-
ho záměru bude hluk i po zprovoznění Karlín Hall 2 se započítáním Karlín Hall 1 
v úrovni, resp. pod hyg.limitem LAeq,16h = 55 dB pro den a v úrovni resp. pod hyg.limitem 
LAeq,8h = 45 dB pro noc.  

- Dílčí hodnota LAeq,T pouze od zdrojů v areálu Karlín Hall 2 se započítáním Karlín Hall 1 
bude pod, resp. v úrovni hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe 
navazujících nejhlučnějších hodin dne a pod, resp. v úrovni hygienického limitu LAeq,1h = 
40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci. Lze tedy konstatovat, že z hlediska hluku v chrá-
něném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zá-
stavby bude záměr Karlín Hall 2 se započítáním Karlín Hall 1 vyhovovat požadavkům 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro běžný provoz zdrojů TZB, včetně vjezdu a výjezdu 
garáže záměru do ulice Pernerova.  

V případě trvalého provozu dvou samotných zdrojů DA soustrojí v Karlín Hall 2 a 1 (na-
stane pouze při havarijních situacích) bude dílčí hodnota LAeq,T pouze od těchto zdrojů 
v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazují-
cích nejhlučnějších hodin dne. 

V dalším stupni dokumentace, kdy bude známé přesné umístění zdrojů TZB Karlín Hall 2 
je nutné znovu prověřit hluk od těchto zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb 
okolní obytné zástavby. Dále je nutné se zaměřit zejména na stavební konstrukci 
z hlediska dostatečné vzduchové neprůzvučnosti u prostoru pro diskotéku v areálu Karlín 
Hall 2.   

 

Navržená opatření ke snížení hluku jsou uvedena v kapitole D.IV Opatření.... 
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D. I.3.   Vliv na horninové prostředí 

Zemní práce při hloubení výkopu stavební jámy budou prováděny v navážkách, po-
vodňových náplavách, terasových sedimentech, lokálně pak budou pravděpodobně zastiženy 
zcela až značně zvětralé břidlice. V úrovni základové spáry budou zastiženy nestejnorodé 
horniny a zeminy – nacházejí se zde zcela až silně zvětralé šárecké břidlice, postupně pak 
hlinité, hlinitopísčité a písčité štěrky. Konstrukce zajištění stavební jámy bude vetknuta cca 2-
2,5 m do nepropustného skalního podloží a bude součástí budoucí nosné konstrukce spodní 
stavby. 

Vliv na horninové prostředí lze hodnotit jako méně významný. 

 

 

D. I.4.   Vliv na podzemní vodu 

 Základová spára objektu Karlín Hall 2 bude cca 5,5 m pod HPV. Jsou navržena opat-
ření (viz kap. D.IV) zabraňující pronikání podzemní vody do jámy a jejímu případnému zne-
čištění.  

Při zachování všech opatření, zabraňujícím znečištění podzemní vody, lze vliv hod-
notit jako méně významný. 

 

 

D. I.5. Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo 

Vlivy, které by se mohly negativně projevit na zdraví obyvatel (rozptylové a hlukové 
podmínky), byly diskutovány v předchozích kapitolách. K překročení příslušných limitů vy-
volaných provozem záměru nedojde a nehrozí tedy trvalé působení záměru na lidské zdra-
ví.  

Nezanedbatelné jsou faktory pohody. Tyto mohou být dočasně zhoršeny při demolici a 
stavbě. Obě tyto hlučné etapy byly podrobně řešeny v Rozptylové a Akustické studii a na hluk 
při demolici byl vypracován samostatný Akustický posudek (příloha F4b), který řeší (v kapi-
tole 8 – Technická opatření) závazná protihluková opatření, pro snížení hluku při demoličních 
pracích. Hlavní z nich jsou:  

- před započetím demolice horní stavby výstavba akustické clony délky cca 65 m a výšky 4 
m nad terénem 

- v době demolice základové desky přistavění další akustické mobilní clony délky cca 95 m 
a výšky 4 m nad terénem  

Další opatření pro demolici, výstavbu a provoz záměru z pohledu ovzduší a hluku jsou 
uvedena v kapitole D.IV. Opatření k prevenci... tohoto Oznámení. Opatření jsou taková, aby 
dopad záměru na veřejné zdraví obyvatelstva byl co nejmenší. Trvalé působení na faktory 
pohody při provozu se neočekává.  
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D. I.6. Ostatní vlivy 

Ostatní vlivy nejsou významné a jsou proto jen krátce charakterizovány: 

Vlivy na půdy 

Záměr se nachází na půdě, která nenáleží do ZPF. Půda nemá BPEJ.  

Pozemky se též nenacházejí na plochách určených k plnění funkce lesa. Pozemky 
jsou vedené v KN jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Celkový vliv na půdu 
a půdní fond lze hodnotit jako nevýznamný.  

 

Vliv na povrchovou vodu   

Povrchové vody nebudou ovlivněny. V blízkém okolí se nenachází žádný vodní tok. 
Nejbližším voním tokem je cca 750 m vzdálená řeka Vltava.  

  Odpadní spalškové vody budou po předběžném předčištění odváděny do městské ka-
nalizace. Dešťové vody ze střech a komunikace budou zasakovány na pozemku. Pro tento 
účel je navržena zasakovací jímka o objemu min 16 m3.  

Záměr nebude mít znatelný vliv na povrchovou vodu. 

 

Vliv na ekosystémy, fauna a flóra 

Na lokalitě byl proveden dendrologický průzkum (viz kap. C.II.7 Flóra, fauna...), kte-
rý hodnotil alejové stromy v ulici Pernerova. Stromy v ulici Pernerova nebudou výstavbou ani 
provzem záměru dotčeny.  

Stavbou ani provozem záměru nebudou ovlivněny žádné přírodní či přírodě blízké eko-
systémy ani vzácné či zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jejichž výskyt na lokalitě lze 
s pravděpodobností hraničící s jistotou vyloučit.  

Vliv na flóru, faunu a ekosystémy na zájmové lokalitě bude nevýznamný. 

 

Vliv na krajinu 

  Realizace záměru znatelně neovlivní krajinný ráz. Záměr se nachází uprostřed měst-
ské zástavby. 

  V rámci projektkové dokumentace byly navženy sadové úpravy (viz obrázek 8) 
s výpočtem ozeleněných ploch na pozemku budoucího záměru.  
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         Obr. 7: Situační zákres zeleně 
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Tabulka – zápočet ploch zeleně 

  
Typ plošných, liniových  

a solitérních výsadeb 

M
ěr

ná
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dn
ot

ka
 

Z
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et

 p
lo

ch
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Poznámka 

P
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e 
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2 ) 
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2 ) 
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ý 
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ré

n 
(m
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. 7

5 
%

 z
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é 
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oc

hy
 z
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Výsadby stromů a keřů v trávníku m2 100% 
Komplexní  

sadovnické úpravy 
1369 1369 

Travnatá hřiště m2 20% 
Součást sportovních  
a rekreačních areálů 

- - 

Popínavá zeleň  m2 100% 
Pás podél zdi o šíři 

max. 0,5 m 
7 7 

Stromy ve  
zpevněných  

plochách 
(na rostlém 

terénu) 

Strom s malou korunou ks 10 m2 
Vegetační plocha  

min 2 m2  
- - 

Strom se střední korunou ks 25 m2 
Vegetační plocha  

min 4 m2  
450 450 

Strom s velkou korunou ks 50 m2 
Vegetační plocha  

min 9 m2  
- - 

O
st

at
ní

 z
el

eň
 (

m
ax

. 2
5 

%
 z

ap
oč

ítá
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né
  

pl
oc

hy
 z
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Mocnost vegetačního souvrství > 0,15 m m2 10% Trávník - - 

Mocnost vegetačního souvrství > 0,3 m m2 20% Trávník, keře 728 728 

Mocnost vegetačního souvrství > 0,9 m m2 50% 
Trávník, keře, stromy  

s malou korunou 
393 197 

Mocnost vegetačního souvrství > 1,5 m m2 70% 
Trávník, keře, stromy  

se střední korunou 
- - 

Mocnost vegetačního souvrství > 2,0 m m2 90% 
Trávník, keře, stromy 

s velkou korunou 
- - 

Stromy ve  
zpevněných  

plochách  

Malá koruna, 
v.s. > 0,9 m 

ks 5 m2 
Vegetační plocha  

min 2 m2  
90 90 

Střední koruna, 
v.s.> 1,5 m 

ks 17,5 m2 
Vegetační plocha  

min 4 m2  
175 175 

Velká koruna, 
v.s. > 2,0 m 

ks 40 m2 
Vegetační plocha  

min 9 m2  
- - 

Popínavá zeleň na rostlém terénu  m2 600% 
Pás podél zdi o šíři 

max. 0,5 m 
- - 

CELKOVÁ DOSAŽENÁ ZAPOČÍTATELNÁ PLOCHA ZELENĚ VE FUNKČNÍ PLOŠE (m2) 2434 

DOSAŽENÝ KOEFICIENT ZELENĚ 0,25 

  

PŘEHLED - započitatelné plochy zeleně požadavek návrh 

  Zeleň na rostlém terénu celkem (min.) 1826 m2 1 826 m2 

  Zeleň na konstrukci celkem (max.) 608 m2 608 m2 

  Zeleň celkem 2434 m2 2 434 m2 
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Stanovený koeficient zeleně, výpočet minimální započitatelné plochy zeleně a podíl ze-
leně na rostlém terénu/konstrukci jsou uvedeny v následující tabulce.   

Tabulka – koeficient a minimální plochy zeleně 

Kód míry využití území H 

KPP dle ÚP SÚ HMP 2,2 

Dosažená podlažnost: 3,4 

KZ při podlažnosti < 4 (kompaktní zástavba městského typu) 0,25 

Minimální započitatelná plocha zeleně (m2) 2434 

 - z toho min na rostlém terénu - 75% 1826 

 - z toho max. na konstrukcích - 25% 608 

 

Zápočet ploch zeleně byl proveden v souladu s Metodickým pokynem k ÚP SÚ HMP a 
je uveden v následující tabulce. Rozmístění započitatelné zeleně na rostlém terénu a ostatní 
zeleně je vyznačeno v situačním zákresu. Výměry jednotlivých ploch jsou zaneseny do násle-
dující tabulky. 

Požadovaný koeficient a výměry ploch zeleně jsou splněny. 

   

   Na zájmovém území ani v blízkém okolí se nenachází žádný přírodní park. 

 

Celkově lze konstatovat, že  realizace záměru zásadně neovlivní životní prostředí 
v lokalitě. 

 

 

D.II.  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Z charakteru posuzovaného objektu a z údajů v předchozích kapitolách vyplývá, že 
případné vlivy záměru budou omezeny pouze na lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její těs-
né okolí.  

 
 
 

D.III. Možné vlivy, přesahující státní hranice 

Rozsah záměru neumožňuje uvažovat o vlivech, které by přesáhly státní hranici ČR. 
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D.IV. Opatření k prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů 
a )  N a v r h o v a n á  p r e v e n t i v n í  o p a t ř e n í  p r o  e t a p u  d e m o l i c e   

Ovzduší 

• Maximální omezování prašnosti během bouracích prací následujícími způsoby: 

 - minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a dalších potenciálních zdrojů praš-
nosti,  

 - zamezením prašnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek (např. vhodnou mani-
pulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 

 - pravidelným čištěním vozovky (v případě sucha kropením), 

 - zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a před výjezdem z areálu stavby 
řádnou očistou vozidel.  

Hluk 

• Ponechání stávající akustické clony a její navýšení na výšku 4 m nad terénem mezi prosto-
rem dvora parc.č. 404/1 s budoucím staveništěm a bytovým domem Šaldova 219/1 (clona 
je tvořena z OSB desek pero-drážka na ocelové konstrukci).  

• Před započetím demolice nadzemních částí objektu Pernerova 135 je nutné výše uvedenou 
clonu doplnit  o akustickou clonu celkové délky 65 m a výšky 4 m nad terén. Trasa nové 
clony bude vedena od severovýchodního rohu objektu Kotlárny podél objektu k demolici 
na sever (na hranici pozemku investora) a dále na východ, až ke stávající akustické cloně. 

• Před demolicí základové desky  objektu Pernerova 135 je nutné přistavět další akustickou 
clonu délky 95 m a výšky 4 m nad terénem, ve vzdálenosti do 2,5 m od východní fasády 
objektu k demolici, podél celé délky demolované desky.  

• Ve fázi bourání základové desky v oblasti odpovídající cca 80% délky sousední haly 
Kotlárna (střední a jižní část plochy základové desky) je nutné provoz bouracího kladiva 
omezit na 6 hodin za jeden 14-ti hodinový pracovní den.  

• Ve fázi bourání základové desky ve zbylé severní části je nutné provoz bouracího kladiva 
omezit na 1,5 hodin za jeden 14-ti hodinový pracovní den.  

 
b )  N a v r h o v a n á  p r e v e n t i v n í  o p a t ř e n í  p r o  e t a p u  p ř í p r a v y  z á m ě r u   

• V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadu vznikající během demolice, 
výstavby i provozu záměru blíže upřesněny a bude stanoveno jejich množství a předpo-
kládaný způsob shromaždování, skladování, třídění a zneškodnění.  

• Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromaždování nebezpečných odpa-
dů, včetně průběžně skladovaných množství; tyto budou shromaždovány pouze v nutném 
množství, a to ve vybraných a označených prostorách v souladu s příslušnými předpisy 
odpadového hospodářství.  

  
c )  N a v r h o v a n á  p r e v e n t i v n í  o p a t ř e n í  p r o  e t a p u  v ý s t a v b y  z á m ě r u   

• Vzhledem k umístění základů stavby pod hladinou podzemní vody bude nutné před hlou-
bení jámy budoucí stěny výkopu zapažit a pažnice vetknout do polohy jílovitých břidlic 
tak, aby nedocházelo k průsakům ani dnem stavební jámy. Pro tento typ zabezpečení vý-
kopu se jako ideální jeví použití tzv. milánských stěn. Jedná se o podzemní stěny skláda-
jící se z jednotlivých bloků, které vznikají vyplněním vytěžené rýhy prostým betonem, 
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železobetonem, prefabrikátem nebo různými suspenzemi. Vodotěsnost spojů mezi jednot-
livými bloky se následně zajistí instalací těsnicích pásů do spár. Výhoda tohoto zabezpe-
čení je především v úspoře pracovního prostoru a také v již zmíněné vodotěsnosti. Pod-
zemní stěna může navíc zůstat jako součást spodní stavby nového objektu. Při vrtání pilot 
bude tak nutné použít ochranné pažení. 

• Během výstavby záměru musí být minimalizována doba trvání stavby a negativní vlivy 
stavby na životní prostředí. Vlastní výstavba musí být organizačně zabezpečena způso-
bem, který maximálně omezí možnost narušení faktoru pohody obyvatel, a to zejména 
v nočních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a techno-
logického materiálu budou uskutečňovány v denní době, bude minimalizován pohyb me-
chanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby.  

• Při výstavbě záměru je třeba omezovat prašnost (viz text výše) 

• Dodavatel stavby zajistí sjízdnost komunikací používaných během budování pro ostatní 
uživatele, po ukončení výstavby uvede příjezdové cesty do původního stavu. Možné ri-
ziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska znečištění půdy představují případné úkapy 
nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.), používané při provozu 
stavební mechanizace. Jsou proto navržena následující preventivní opatření:  

 - pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami, musí 
být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr (lze využít např. i stávající zpevněné 
plochy),  

 - dbát na dobrý technický stav všech mechanismů, které se budou pohybovat na stavbě,; 
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapu ropných látek (kont-
rolu provádět pravidelně, před zahájením prací v těchto prostorech),  

 - v případě havarijního úniku ropných či jiných závadných látek bude kontaminovaná 
zemina neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.  

Hluk 
• Protihlukové stěny na východní, severní a západní hranici výšky 4 m je nutné ponechat 

z etapy demolice (bude odstraněna pouze protihluková stěna zasahující do stavební jámy. 
Rozsah protihlukových stěn je znázorněn na obrázku v oddílu 6.této studie. Těsněná kon-
strukce protihlukové stěny musí vykazovat min. hodnotu Rw = 25 dB 

• Je třeba provést výběr strojů s co nejnižší  hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 
neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele 
stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy, pří-
padný kompresor a elektrocentrálu je nutné používat pouze v protihlukové kapotě. Je nutné 
dodržet využití a hlučnosti mechanismů uvedených v tabulce č. 6 této studie. 

• Na stavbu je nutné přivážet již hotové díly. Při řezání ocelových profilů používat zejména 
strojní pilu, případně autogen, z hlediska hluku je nutné omezit  rozbrušovačku. Používat 
systémové bednění. 

• Stavební činnost lze provádět pouze v denní době v časovém intervalu 7 – 21 hodin. Je 
nepřípustné provádět hlučnou stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené 
limitní hodnoty hluku u chráněné zástavby v oblasti stavby. K zamezení stížností doporu-
čuji provádět hlučnou stavební činnost pouze v pracovní dny v časovém úseku dne od 7 
do 12 a od 13 do 18 hodin. 

• Na stavbě musí být ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních domů. 
V případě stížností obyvatel na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník odpovědný za sní-
žení hlučnosti omezením pracovní činnosti na stavbě. 
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• Z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky závadné vodám a půdě (ropné 
produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných norem.  

• V prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou 
očisty kol před výjezdem na místní komunikaci.  

• Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a oddělené 
shromaždování jednotlivých druhů odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v 
platném znění.  

• Vznikající odpady budou upřesněny z hlediska druhu i množství a bude zajištěno jejich 
využití nebo předání oprávněné osobě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném 
znění a s jeho prováděcími vyhláškami. O způsobu jejich využití či odstranění bude ve-
dena odpovídající evidence. 

• Při kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadu vzniklých 
v procesu výstavby a doložen způsob jejich využití i odstranění.  

 
d )  N a v r h o v a n á  p r e v e n t i v n í  o p a t ř e n í  p r o  e t a p u  p r o v o z u  z á m ě r u   

• Odpadní vody vypouštěné do kanalizace musí splňovat limity dané vodoprávním rozhod-
nutím.  

• Při značném množství a rozmanitosti odpadů, musí být kladen důraz na vytvoření a ozna-
čení vhodných shromažďovacích míst odpadů a na doložené předávání oprávněným oso-
bám. Evidence odpadů vyplývající z ustanovení § 39 zákona o odpadech bude vedena v 
souladu s požadavky § 21 vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

• Dodržet v rámci projektu vypracované požárně bezpečnostní řešení stavby. Přístupové 
komunikace a nástupní plochy splňují požadavky ČSN 730804. 

• v rámci protipovodňových opatření budou přípojky na kanalizační městskou síť 
k objektům uvnitř budovy vybaveny uzavírací armaturou. Uzavření eliminuje riziko za-
plavení budovy vzedmutou hladinou v kanalizační síti. Kanalizační přípojka bude opatře-
ná uzávěrem. Uzavírací armaturou je šoupě HAWLE DN 200. 

• z hlediska stability objektu a zakládání je objekt dimenzován na výšku vody odpovídající 
úrovni přilehlého terénu a komunikací. Při vyšší hladině dojde k zaplavení objektu (pod-
zemních podlaží) a vyrovnání vztlaku podzemní vody s hladinou vody při povodni.  

• K zachycování dešťových vod ze střechy budovy a komunikace je navržena akumulačně-
vsakovací jímka. Celková vsakovací plocha pro likvidaci srážkové vody zachycených 
střechou a komunikací by měla být minimálně rovna vypočtené ploše, tj. cca 15,5 m2. 
Celkový objem akumulačně-vsakovací jímky respektive její retenční kapacita, by měla 
být minimálně rovna vypočtenému objemu srážkové vody odtékajícího ze střechy nového 
objektu a příjezdové komunikace v průběhu 15 minutového průvalového deště, tzn. cca 16 
m3. Dno vsakovacího objektu je doporučeno umístit do hloubky cca 4-4,5 m pod úro-
veň současného terénu do písku. Dno a boky akumulačně-vsakovací jímky by měly být 
opatřeny geotextilií proti jejich zanášení. Akumulačně-vsakovací jímku by bylo vhodné 
vyplnit akumulačně vsakovacími bloky. Jímku by měla být upravena tak, aby z ní bylo 
možné odebírat zachycenou srážkovou vodu a využít jí ve vegetačním období pro zálivku 
zatravněných ploch okolní zeleně, popř. pro kropení komunikací. Akumulačně-vsakovací 
jímka by měla být situována tak, aby nedocházelo k podmáčení základů plánovaných ani 
stávajících staveb. 

Hluk 
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• Hlukové charakteristiky zdrojů TZB záměru Karlín Hall 2 a 1 nesmí překročit hodnoty 
uvedené v tabulce č. 3 v Akustické studii (příloha F4a). Je nutné dodržet snížení hluku 
zdrojů TZB min. o 10 dB v noční době. Dále je nutné dodržet počty a rozmístění zdrojů 
TZB. 

• Kolem zdrojů na střeše Karlín Hall 2 (nad 8. NP objektu) je nutné vybudovat zvýšenou 
atika – protihlukovou stěnu, která zastíní venkovní zdroje na střeše vůči okolním obyt-
ným objektům. Horní hřeben protihlukové stěny musí převyšovat horní rovinu suchých 
chladičů min. o 1,5 m. Protihlukovou stěnu je nutné ze strany zdrojů hluku na střeše opat-
řit zvukoabsorpčním obkladem.  Na obrázku v příloze č. 1 této studie je rozsah protihlu-
kové stěny na střeše nad 8.NP objektu Karlín Hall 2 znázorněn. V případě snížení výšky 
protihlukové stěny na úroveň horní roviny suchých chladičů je nutné instalovat suché 
chladiče s hlučností max. LPA-1 m = 69 dB (pro maximální denní provoz) a LpA-1 m = 59 dB 
pro snížený noční provoz.  

• Pravidelné zkoušky DA soustrojí je nutné omezit na denní dobu v délce trvání max. 20 
minut. Z hlediska hluku jednoznačně doporučuji instalovat DA soustrojí v protihlukovém 
kontejneru v areálu Karlín Hall 2 do zděné strojovny (podobně jako v případě Karlín Hall 
1).  

• Rozsah vyvolané dopravy areálu Karlín Hall 2 a 1 musí být v souladu s tabulkou č. 2 
Akustické studie. 

Protipožární opatření 
 V rámci aktivních protipožárních systémů pracujících v případě požáru, jsou předpokládá-
na následující zařízení: 

- přetlakové větrání chráněné únikové cesty typu B při zachování požadovaných 
výměn vzduchu i při dodržení požadovaného přetlaku mezi chráněnou únikovou cestou a 
ostatními prostory . 

- odvod tepla a kouře z kulturního sálu. V současné předprojektové fázi se před-
pokládá nucené podtlakové větrání nástřešními ventilátory umístěné na střeše budovy. 

V rámci projektu bylo vypracováno samostatné „Požárně bezpečnostní řešení objek-
tu“, které je řešeno tak, aby byly splněny veškeré požárně technické a bezpečnostní předpisy 
v aktuálním znění. 

Důraz byl kladen především na následující požadavky : 
- zachování nosnosti a stability konstrukce 
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
- omezení šíření požáru na sousední objekty 
- umožnění evakuace osob a zvířat 
- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Přístupové komunikace a nástupní plochy splňují požadavky ČSN 730804 
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci 
vlivů 

Záměr stavby a provozu Karlín Hall 2 , Praha 8, Pernerova ulice je posuzován ve stádiu 
projektové dokumentace pro územní řízení. Známý způsob využití objektu dovoluje relativně 
přesně stanovit vlivy stavby a jejího provozu na životní prostředí.  

E.  POROV�Á�Í VARIA�T ŘEŠE�Í ZÁMĚRU 

Záměr není řešen variantně. Jedinou možnou variantou je varianta nulová, tzn. nerealizo-
vání záměru. Znamenalo by to, že by lokalita byla zpočátku bez předpokládaných vlivů. Ale 
postupem času by stavby (nevyužívané tovární haly) na pozemku chátraly a volná plocha by 
zarůstala náletovou zelení. Tento stav by bez vnějšího zásahu byl neúnosný až nebezpečný. 

Navrhovaná varianta je v souladu se současným trendem obnovy Karlína a svým provo-
zem neovlivní nadlimitně okolí a životní prostředí.  

 

 

 
F.  ZÁVĚR A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Záměr Karlín Hall 2 tvoří novostavba s převládající administrativní funkcí, ve které se 
bude dále nacházet multifunkční kulturní a společenský sál se dvěma galeriemi a podzemní 
garáže. 

Záměr byl předložen ve fázi Oznámení podle přílohy 3. Vlivy na jednotlivé složky ži-
votního prostředí byly posouzeny příslušnými odbornými studiemi (viz přílohy), z jejichž 
závěrů vyplývá, že při dodržení všech navržených opatření záměr výstavby objektu Karlín 
Hall 2 nezpůsobí významné ovlivnění složek životního prostředí a nebude mít významný 
dlouhodobý vliv na lidské zdraví. 

 

Doplnující údaje jsou v následující přílohách na konci Oznámení:  

F1  Mapa  širších  vztahů – situace záměru  

F2a  Koordinační situace záměru 

F2b Řez plánovanou novostavbou 

F3 Rozptylová studie 

F4a Akustická studie 

F4b Akustický posudek demolice objektu 

F5 Studie oslunění 

F6 Fotodokumentace 
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 G.  SHR�UTÍ �ETECH�ICKÉHO CHARAKTERU  
 

Oznamovaným záměrem je novostavba objektu Karlín Hall 2 v Praze 8, Karlíně. Na-
vrhovaná budova bude s převládající administrativní funkcí, dále se zde bude nacházet multi-
funkční kulturní sál se dvěma galeriemi a podzemní garáže. Novostavba objektu Karlín Hall 2 
bude mít osm nadzemních a tři podzemní podlaží. Zastavěná plocha záměru je 1 805 m2a 
zpevněná plocha je 408 m2 . Plocha zeleně na rostlém terénu bude 1 369 m2. Počet parkova-
cích míst v podzemní garáži bude 211. 

Pozemky na nichž má být záměr proveden nejsou vedeny v KN jako ZPF, ani lesní 
půda. 

 Aby bylo možné kvalifikovaně posoudit vlivy záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví, byla vypracována Rozptylová studie znečištění ovzduší (příloha F3), Akustická studie 
(příloha F4a), Akustický posudek demolice (příloha F4b) a Studie oslunění (příloha F5). Tyto 
studie prokázaly, že demolicí, výstavbou a provozem záměru, při dodržení všech navržených 
opatření, nedojde k negativnímu ovlivnění složek životního prostředí a lidského zdraví na 
lokalitě. Před započetím demoličních prací je navržena výstavba protihlukových clon, které 
zamezí nadměrnému šíření hluku k okolním obytným domům. Je též navrženo vybudování 
ochranné atiky okolo hlučných zařízení na střeše objektu. 

Ve zmíněných studiích byla vyhodnocena i kumulace vlivů se sousedním záměrem 
Karlín Hall 1, který se záměrem úzce souvisí, ale není součástí Oznámení.  

Bylo posouzeno i znečištění podloží z předchozího továrního provozu, z jehož závě-
rech jsou zájmové pozemky vyhodnoceny jako lokalita s mírně zvýšeným přirozeným poza-
dím polycyklických aromatických uhlovodíků a olova v zemině. Vyšší hodnoty přirozeného 
pozadí jsou v pražské aglomeraci běžné a není nutné provádět další průzkum. V podzemní 
vodě jsou zjištěné hodnoty škodlivin pod hodnotou přirozeného pozadí. 

Na zájmové lokalitě se nevyskytují chráněné nebo ohrožené druhy rostlin nebo živoči-
chů. Před výstavbou nedojde ke kácení vzrostlých stromů. Na lokalitě se nenachází žádný 
z prvků ÚSES, ani zvláště chráněná území. Pozemky se nacházejí mimo vymezené ptačí a 
evropsky významné lokality. Stavba na ně nemá vliv. 

Záměr výstavby objektu Karlín Hall 2 nezpůsobí významné ovlivnění složek ži-
votního prostředí.  
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H. PŘÍLOHY - VYJÁDŘE�Í 

 

H.1.  Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
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