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ÚVOD
Dokumentace vlivů na životní prostředí pro záměr Hotel Vyskočilova je zpracována
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen
zákon), dle přílohy č. 4. Dokumentace EIA vychází ze studie návrhu stavby a
z podkladů připravovaných pro územní rozhodnutí, vstupní údaje byly poskytnuty
projektantem, firmou Aulík Fišer Architekti s. r. o.
Záměr je plánován na území Prahy 4, v katastrálním území Michle, v komplexu
BB Centrum. Nový objekt bude umístěn v severovýchodním rohu křižovatky ulic
Vyskočilova × Václava Sedláčka.
Dokumentace EIA navazuje na Oznámení EIA, které bylo zpracováno v listopadu
2014. Na přelomu roku 2014 a 2015 probíhalo zjišťovací řízení, které bylo ukončeno
závěrem dne 14. dubna 2015 s tím, že záměr bude posuzován podle citovaného
zákona.
Na základě vyhodnocení připomínek od veřejnosti, samosprávy a státní správy, a
na základě odborného přehodnocení záměru byla v rámci Dokumentace EIA navržena
nová varianta záměru redukovaná oproti původnímu o cca 50 % původní kapacity.
Nově nebude realizován objekt administrativní budovy včetně odpovídajícího podílu
parkovacích míst, záměr předpokládá pouze výstavbu hotelu a kongresového centra,
což umožnilo více prosadit zeleň a veřejný prostor. V Dokumentaci EIA je
posuzována tato jedna varianta, její vlivy jsou v příslušné kapitole porovnány s vlivy
varianty, která byla předmětem Oznámení EIA. Dále byly při zpracování dokumentace
EIA zohledněny připomínky vznesené ve zjišťovacím řízení. Pozornost byla věnována
problematice hluku a kvality ovzduší, vlivů na veřejné zdraví, denní osvětlení a
oslunění, zeleň a vlivy na další složky životního prostředí.
Samostatnými přílohami předkládané dokumentace jsou: rozptylová studie,
akustická studie, hodnocení vlivů na zdraví, dendrologický průzkum, dopravně
inženýrské podklady, zákres do 3D modelu města a světelnětechnická studie.
V následující tabulce je provedeno vypořádání připomínek vzešlých ze
zjišťovacího řízení.
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Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení:
Připomínka ze zjišťovacího řízení

Vypořádání
Hlavní město Praha
Z hlediska městské zeleně představuje návrh zástavby velký Záměr navyšuje plochu zeleně oproti současnosti. V nově
podíl zpevněných a zastavěných ploch v předmětné lokalitě navrženém řešení jsou oproti původnímu projektu rozšířeny
díky společné podnoži, která zabraňuje realizovat zeleň na plochy zeleně ve východní části území v prostoru nově
rostlém terénu. Z uvedeného důvodu i vzhledem k návaznosti vytvořeného náměstí, a to včetně nově navrženého
na nově vznikající zelené plochy jižně od území, stromořadí podél východní fasády objektu kongresové části
doporučujeme navýšit podíl zeleně na rostlém terénu včetně hotelu.
počtu stromů s velkou korunou. Tuto severojižní návaznost na Z technických důvodů (uložení sítí v chodníku) není možné
Baarův park je třeba posílit až po monofunkční plochu zeleně stromořadí v požadovaných místech realizovat. Vzhledem
ZMK. V uličním profilu ulice Vyskočilovy požadujeme k úpravám hmoty je plánováno zkulturnění uvolněného
nahradit stávající pás trávníku a keře stromořadím v prostoru východně od záměru – nové náměstíčko se
maximálním možném souladu se stávajícím stromořadím stromořadím a dalšími parkovými úpravami.
západně, resp. jižně od záměru. Stromořadí doporučujeme Dále vznikne nová zelená plocha na střeše kongresového
doplnit i do nově navržené obslužné ulice mezi objekty hotelu centra, která bude pro okolní obyvatele významná, přestože
a administrativy.
se nejedná o zeleň na rostlém terénu.
Z hlediska ovzduší dochází v území k překračování limitů pro Podle hodnocení kvality ovzduší provedeného v
kvalitu ovzduší pro koncentrace benzo(a)pyrenu. Dále jsou Dokumentaci EIA dochází v území k překračování imisního
zde překračovány limity PM10 a na části území i limity pro limitu
pouze
pro
průměrné
roční
koncentrace
NO2. Vzhledem ke stávajícímu a předpokládanému benzo[a]pyrenu, k němuž se při hodnocení kvality ovzduší
překračování limitů pro 24 hod PM10 limitů pro akutní pouze přihlíží. Imisní limity z nichž se při hodnocení kvality
expozici NO2, je nutno redukovat objem vyvolané dopravy, ovzduší vychází, překročeny nejsou. Imisní limit pro
zejména v blízkosti obytné zástavby.
24hodinové koncentrace PM10 jsou v území v dlouhodobém
průměru splněny.
Aktuální návrh projektu výrazně redukuje objem vyvolané
dopravy oproti návrhu původnímu. Vlivem provozu záměru
nedojde k překročení imisních limitů. Nárůst emisí
benzo[a]pyrenu vlivem zdrojové a cílové dopravy je
kompenzován nad rámec požadavků zákona o ochraně
ovzduší výsadbou zeleně.
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Dopravně inženýrské podklady zpracovala TSK – ÚDI úkol č. V hodnocení vlivů na životní prostředí je zvolen postup na
14-7500-H10 květen 2014. Rok 2014 je dán jako současný straně bezpečnosti, tj. ke stavu bez výstavby záměru jsou
stav. Zadání pro rok 2015 bez záměru, 2015 se staveništní připočteny intenzity dopravy vyvolané záměrem.
dopravou a 2016 bez záměru, 2016 se záměrem. Výhled 2016 K poklesu intenzity dopravy na Vyskočilově ulici v úseku
uvažuje s propojením tunelu Blanka. A nárůst dopravy mezi V. Sedláčka – Michelská (což je méně než 100 vozidel a
léty 2014 až 2016 na Vyskočilově + 1500 a na 5. květnu projevuje se zde vliv zaokrouhlování) dochází vlivem
+5000 OA – bez záměru. Současná parkoviště generují 85 chybějícího levého odbočení v nové křižovatce na
jízd, to znamená, že do lokality přibude dalších cca 500 OA + Vyskočilově ulici (jízdy směřující na východ se musejí
9 nákladních a 3 autobusy pohybů jednosměrně za 24 hod, otáčet nebo volit jinou trasu). Jízdy z původních parkovišť v
které musí využít místní komunikační síť v lokalitě. Přesto prostoru záměru (stav bez záměru) se realizují ulicí
kartogramy, příloha 2.4 a 2.5, nevykazují odpovídající nárůst Želetavskou, kde je levé odbočení možné.
dopravy v lokalitě. Naopak ve směru Vyskočilova - Michelská
je provoz snížen o 100 průjezdů. V lokalitě tedy chybí cca
500 pohybů OA. Kartogram 3.1 pro těžká nákladní vozidla
uvažuje pohyb vozidel pro výstavbu 50 aut/den.
IPR Praha
Upozorňujeme na skutečnost, že 1. 10. 2014 nabylo účinnosti Vzhledem k neustálému vývoji v oblasti platnosti předpisů
nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební týkajících se požadavků na výstavbu na území hl. m. Prahy
předpisy). Dokumentace, která bude zpracována po datu je záměr zpracován v souladu s aktuální legislativou i
nabytí účinnosti, bude posuzována podle tohoto předpisu.
podzákonnými předpisy. V dalších stupních bude
dokumentace zpracována dle aktuálně platné legislativy.
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Připomínka ze zjišťovacího řízení
Dále upozorňujeme, že záměr spoluutváří veřejné prostranství
ulice, které je ve správě hl. m. Prahy nebo do jeho správy
přejde v budoucnu. Z tohoto důvodu je třeba uvést záměr do
souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství,
schváleným usnesením Rady HMP č. 1495 ze dne 24. 6. 2014
(viz www.iprpraha.cz, sekce „Veřejný prostor").

Jako problematické se jeví založení budov před uliční čarou
stanovenou novostavbami objektů A a B BBC centra.

Požadujeme zohlednit:
Objekty je třeba umístit tak, aby nebyla překročena severní
uliční čára ulice Vyskočilovy v prodloužení stávajících
objektů situovaných podél ulice Vyskočilovy západně od
ulice Želetavské, a byla tak dodržena již založená uliční čára
objekty budov BBC A a B, která definuje uliční čáru pro
všechny novostavby. Ulice Vyskočilova bude významnou
městskou třídou, kde se do výhledu počítá s novou
tramvajovou tratí, která je v podobě územní rezervy obsažena
v platných ZÚR hl. m. Prahy. Je třeba zajistit podmínky pro
budoucí umístění tramvajové tratě v ulici Vyskočilově a tím
zároveň i nové výhledové uspořádání ulice Vyskočilovy.
Předprostor hotelu má sloužit pro plynulý přechod z parku
u objektu Filadelfie do parku za objektem Delta. Pokud by
měl tento prostup sloužit tak, jak je koncipován, je třeba
zajistit plynulejší a bezpečnější pěší koridor s jasně
vymezenými chodníky a cyklostezkou.

6

Vypořádání
Záměr je ve svých základních ukazatelích v souladu
s Manuálem tvorby veřejných prostranství, který je pro
soukromou výstavbu doporučeným materiálem.
Předjezd hotelu je navržen jako zklidněný prostor v obytné
zóně s přejezdovými prahy, doplněný o stromořadí a vodní
prvek před vstupem do hotelu. V návrhu je upřednostňován
chodec před automobilovou dopravou. Součástí upraveného
řešení je nejen zklidnění a posun této části ulice téměř k pěší
zóně (restaurace s možností venkovního sezení i pro
veřejnost) na západní straně, ale i příprava pro založení
nového náměstí se stromořadím a městskou vybaveností v
parteru (café, drobný retail) na východní straně záměru.
Předpokládaná kvalita i měřítko použitých materiálů a
mobiliáře, stejně jako přiměřený akcent na užití veřejného
prostoru spíše chodci, jsou Manuálem tvorby veřejného
prostranství upřednostňovány a v předloženém záměru
navrženy. Dále je v souladu s Manuálem tvorby veřejného
prostranství způsob zajíždění do suterénního parkingu,
rampový systém je integrován do objektu.
Navržený objekt hotelu tvoří v daném místě lokální
dominantu se specifickou náplní (kongres, restaurace, café,
drobný retail), jeho drobná akcentace v nároží je tedy
žádoucí. Mírné narušení uliční čáry díky dostatečnému
odstupu od objektu A přes křižovatku Vyskočilova × V.
Sedláčka a zelený pás podél této ulice nebude tedy ani příliš
patrné. V dlouhodobě rozvíjeném urbanismu BB Centra
jsou plánovány drobné, cílené změny v uliční čáře (prostor
před volnočasovým centrem Brumlovka, nové náměstí
východně od záměru) jako žádoucí prvek a uliční čára je
naopak držena na protější straně administrativním objektem
Delta. Navrhovaný objekt ustupuje od ulice Václava
Sedláčka z důvodu snahy o vytvoření zelené osy a napojení
na Baarův park a nově realizované spojení podél objektu
Delta, komunitního centra až k parku Brumlovka s dětským
hřištěm a jinými volnočasovými prvky.
Objekt uliční čáru nijak výrazně nenarušuje, je pouze mírně
vysunut jako akcent specifického nárožního objektu a
reaguje na odlišná měřítka okolních objektů. Ulice
Vyskočilova je plánována jako významná městská třída s
tramvajovou tratí, jejíž budoucí realizace je prověřena a do
uličního profilu Vyskočilovy se vejde i po realizaci tohoto
záměru.

Předprostor hotelu je nyní upraven tak, aby se chodci bez
problému orientovali a plynule přešli mezi Baarovým
parkem a parkem Brumlovka. Díky zklidnění dopravy se
navíc zvyšuje i jejich bezpečnost v daném území.
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Připomínka ze zjišťovacího řízení
Záměr neřeší úpravu ulice Vyskočilova a zachovává stávající
zelený pás při severním chodníku. Jelikož v této ulici jsou
navrhovány pronajímatelné komerční plochy, je třeba k nim
zajistit přístup nejen pro pěší, ale i pro automobilovou
dopravu. Ustoupením objektu na uliční čáru vznikne
dostatečně velký předprostor pro široký chodník a podélná
parkovací stání s vloženým stromořadím.

Vypořádání
Záměr neřeší úpravu ulice Vyskočilova z několika důvodů.
Prvním z nich je současná kapacita průjezdu vozidel ulicí
Vyskočilova, která je nyní sběrnou komunikací pro poměrně
velkou část JV sektoru města pro nájezd na magistrálu.
Vzhledem k tomu, že na Kačerově chybí nájezdy na
magistrálu a u Pankráce také jedno rameno s nájezdy chybí,
převážná část dopravy na magistrálu je nucena projíždět
nyní touto ulicí. Po realizaci nájezdů by byla úprava ulice
Vyskočilova možná. Jejím zklidněním by se snížil počet
pruhů a místo nich by bylo teoreticky možné místně
realizovat podélná stání se stromořadím. V současném
uspořádání je ale vzhledem k uložení mnoha technických
sítí v chodníku stromořadí nemožné realizovat. Podélná
parkovací stání jsou vzhledem k blízkosti křižovatky a
vzhledem k třídě silnice v ulici Vyskočilova momentálně
nereálná. Investor v budoucnu možnost zklidnění ulice
Vyskočilova s realizací stromořadí uvítá. Návrh byl navíc
upraven tak, aby se drobný retail otočil směrem k nově
plánovanému náměstí na východní straně záměru. Zelené
pásy s nižšími keři budou koncipovány tak, aby částečně
ochránily chodce od současné úrovně provozu a po
zklidnění by mohl být chodník tímto směrem rozšířen.
Nově navrhované obslužné ulice mezi objekty požadujeme Požadavek je respektován, v Jemnické ulici je navržena
řešit formou zvýšené vozovky tak, aby pěší, cyklisté a vozidla zvýšená vozovka a celkové zlidnění prostoru tak, aby celé
se pohybovaly v jedné úrovni ve společném sdíleném území bylo sdíleným prostorem pěší, cyklistické a
prostoru, který umožní i obousměrný provoz jízdních kol.
automobilové dopravy.
Napojení garáží požadujeme řešit chodníkovým přejezdem Požadavek je respektován, v Jemnické ulici je navržena
s fyzickou i právní nadřazeností pěšího provozu v celé šířce zvýšená vozovka a celkové zlidnění prostoru tak, aby celé
navazujících chodníkových ploch.
území bylo sdíleným prostorem pěší, cyklistické a
automobilové dopravy.
Městská část Praha 4
Záměr se dle platného územního plánu nachází ve Záměr naplňuje dikci územního plánu a snaží rehabilitovat
stabilizovaném území tvořeném převážně 3-9ti podlažními stávající urbanistické struktury morálně a technicky zastaralé
objekty, kde je z hlediska limitů rozvoje možné pouze výstavby panelových objektů ze 70. let minulého století
zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické zhruba ve stejné kapacitě. Záměr jednoho vertikálního
struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.
objektu přiměřené výšky navazuje na objekty v sousedství –
rezidenční objekty v ulici Baarova, Pod Dálnicí, Bítovská
nebo objekt Filadelfie v ul. Želetavská.
Záměr je umisťován do nadlimitně zatíženého území.
V území jsou splněny imisní limity, z nichž se vychází při
hodnocení kvality území. Překročen je pouze imisní limit
pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, ke kterému
se pouze přihlíží.
V území nejsou překročeny limity hluku pro starou
hlukovou zátěž 70 dB ve dne a 60 dB v noci. Překročení
limitů pro hluk z hlavních komunikací (60 dB ve dne / 50
dB v noci) je možné zaznamenat pouze výjimečně. K
překročení nejpřísnějšího limitu pro hluk z automobilové
dopravy (55 dB ve dne / dB v noci) bylo zaznamenáno
pouze na části území u některých objektů. Záměr na tuto
skutečnost reaguje opatřeními, které akustickou situaci
zlepšují.
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Připomínka ze zjišťovacího řízení
Oznámení záměru nezohledňuje všechny kumulativní vlivy
ostatních uvažovaných, připravovaných a realizovaných
staveb v území, které může být výstavbou záměru „Building
H a Hotel Vyskočilova, Praha 4 - Michle" dotčeno, což vedlo
k podhodnocení vstupních údajů pro hlukovou a rozptylovou
studii záměru. V blízkém území je uvažována, připravována a
realizována řada záměrů v různém stádiu procesu povolování
výstavby dle platného stavebního zákona: administrativní
budova Delta I+II, jejichž výstavbou může dojít k
významnému zhoršení životního prostředí zejména pro
sousedící areál základní školy Bítovská a mateřské školy
Přímětická s přilehlým obytným sídlištěm Michelská;
administrativní budova AC Budějovická; Parkovací dům
Budějovická; administrativní budova Malá ledová věž;
administrativní budova Beryl; Bytový dům BDE;
administrativní budova MPP; administrativní budova
Parkview; administrativní budova City Deco; administrativní
budova City Element; kongresové centrum City Forum;
bytový dům Rezidence výhledy Pankrác, AC Kačerov...),
které vygenerují na komunikacích mezi Brumlovkou a
Pankráci další automobilovou dopravu a negativní vlivy na
životní prostředí. Předložené oznámení kumulativní efekt
těchto staveb nezohledňuje, což vedlo k podhodnocení
vstupních údajů pro hlukovou a rozptylovou studii záměru.
Předpokládaná obrátkovost osobních automobilů „1,2" pro
administrativní budovu a „2,4" pro budovu hotelu neodpovídá
skutečnému celkovému počtu jízd osobních vozidel
generovaných záměrem v obou směrech.

Vypořádání
V Oznámení i Dokumentaci EIA jsou pro hodnocení vlivů
automobilové dopravy na životní prostředí použity údaje
TSK-ÚDI Praha, což je oficiální garant dopravních dat na
území hl. m. Prahy. V dopravních datech jsou k roku
výstavby zohledněny všechny známé a připravované
záměry, případně jsou v rozvojových plochách bez doposud
známých záměrů zohledněny kapacity dané územním
plánem. Hodnocení je tak provedeno s ohledem na
předpokládaný nárůst dopravy na komunikacích.

V rámci Dokumentace EIA byla uvažována obrátkovost 3,0
pro obchody, 1,3 pro restaurace a kavárny, 1,0 pro
kongresový sál a 2,0 pro hotel. Celkový počet jízd pro
aktualizovaný záměr je uvažován 232 jednosměrných
pohybů osobních automobilů (viz DIP v příl. 5). Vzhledem
k tomu, že se předpokládá, že kongresoví hosté budou
ubytováni v hotelu a lokalita je velmi dobře obsloužena
MHD, odpovídají uvedená čísla reálnému předpokladu
intenzit vyvolané dopravy.
Pro aktualizovaný záměr platí, že po výstavbě budou
dodrženy všechny normové požadavky na proslunění a
denní osvětlení okolních objektů. Ve většině případů dojde
po výstavbě ke zlepšení situace denního osvětlení a
oslunění.
Aktualizovaný záměr přináší menší zátěž životního prostředí
do ulic Želetavská, Jemnická a Telčská oproti původnímu
záměru a stávajícímu stavu. Na zvýšenou zátěž v Jemnické
ulici záměr reaguje návrhem protihlukového opatření.

Podle světelně-technické studie vlivu stavby na proslunění a
denní osvětlení okolní zástavby nejsou dodrženy požadované
normové hodnoty denního osvětlení téměř u všech
posuzovaných stávajících objektů v ul. Jemnická a
Vyskočilova.
Navrženým jednosměrným příjezdem do garáží objektu z ul.
Jemnická vzroste dopravní zatížení ulic Jemnická a Telčská
s obytnou zástavbou nad hranici únosnosti. Vzhledem k tomu,
že výjezd z garáží neumožňuje levé odbočení směrem do ul.
Michelská, bude docházet k otáčení vozidel a zvýšení
dopravní intenzity také v ul. V. Sedláčka, Za Brumlovou a
Želetavská.
Odbor památkové péče - Magistrát hlavního města Prahy
Z hlediska zájmů, chráněných dle §14 odst. 2 zákona Podmínka bude respektována, ke schválení bude předložena
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále dokumentace ve stupni DUR. Návrh navazuje na výškovou
zákona), požaduje MHMP OPP předložit projektovou hladinu nedávno dokončeného bytového objektu v ulici
dokumentaci k jejímu posouzení ve správním řízení, ve Baarova a stávajících bytových objektů v sousedství v ul.
kterém budou případně stanoveny výškové limity a hmotově Pod Dálnicí a Bítovská.
prostorová omezení z hlediska památkové péče tak, aby
realizací staveb nedošlo k ohrožení hodnot pražské památkové
rezervace. MHMP OPP poukazuje dále na možnost
požadavku úpravy nebo přepracování celkového návrhu a také
na možnost zamítnutí návrhu při posouzení příslušné
projektové dokumentace v požadovaném správním řízení.
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Vypořádání
Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a Požadavek vyplývající ze zákona bude respektován.
stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací
povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči
Archeologickému ústavu. Stavebník je povinen umožnit
Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Jeho
zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před
zahájením výkopových prací a stavební činnosti.
Odbor životního prostředí - Magistrát hlavního města Prahy
Upozorňujeme pouze na to, že pokud budou vznikající Uvedený metodický návod bude v rámci provádění demolice
odpady předány k recyklaci, tak to musí být v souladu s a stavby respektován.
Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi
(Ministerstvo životního prostředí, Praha, leden 2008).
K předloženému oznámení záměru orgán ochrany ovzduší V rámci Dokumentace EIA je v kap. C.II.1. proveden odhad
konstatuje, že v tomto materiálu není hodnocena celková úrovně pozaďové zátěže benzo[a]pyrenem pro rok výstavby
pozaďová imisní zátěž BaP řešeného území ve výhledu kroku záměru a vyhodnocen vliv záměru ve vztahu k úrovni
2016 (zprovoznění záměru) a v návaznosti na tuto skutečnost znečištění benzo[a]pyrenem
chybí i vyhodnocení vlivu provozu záměru na celkovou imisní
zátěž předmětného území BaP ve výhledu k roku 2016 a to
zejména ve vztahu k plnění imisního limitu pro BaP. Tyto
informace považuje zdejší orgán ochrany ovzduší pro
posouzení přijatelnosti záměru v daném území za velmi
podstatné a jejich doplnění za nezbytné, přičemž důležitý je
obsah takového doplnění, nikoliv jeho forma.
Upozornění:
Požadavky vyplývající z platné legislativy budou v rámci
Povolení stavby vodních děl podléhá projednání dle ust. § 15 projektové přípravy respektovány.
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších změn a
doplňků, u příslušného vodoprávního úřadu.
Umístění náhradních zdrojů energie dle předložené projektové
dokumentace podléhá projednání u příslušného vodoprávního
úřadu městské části podle ust. § 17 odst. 1 písm. b) vodního
zákona.
Ke snižování hladiny podzemních vod je nezbytné vydání
povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 8 odst. 1
písm. b) 3 vodního zákona místně příslušným vodoprávním
úřadem.
Pokud bude v rámci stavby nebo užívání stavby zacházeno se
závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude zacházení
s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, je uživatel závadných látek dle ust. § 39 odst.
2 písm. a) vodního zákona povinen před zahájením provozu
vypracovat plán opatření pro případy havárie, který bude
obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků, v platném znění. Vodoprávním úřadem příslušným
ke schválení havarijního plánuje OZP MHMP.
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Vypořádání
Oblastní inspektorát Praha - Česká inspekce životního prostředí
V předložené dokumentaci je však uvedeno, že během Požadavky vyplývající z platné legislativy budou v rámci
stavební činnosti bude vytěženo cca celkem 93 314 t projektové přípravy respektovány.
(71 780 m3) zeminy, která bude jen částečně zpětně využita v
místě stavby. Upozorňujeme tedy, že se zbylou zeminou musí
být nakládáno jako s odpadem kat. č. 17 05 04 Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a musí být předán
oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech provozující
schválené zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Případně může být neznečištěná zemina nabídnuta k využití k
terénním úpravám, pro něž však bylo vydáno stavební
povolení ve smyslu stavebního zákona, tj. provoz zařízení dle
§ 14 odst. 2 zákona o odpadech. Dále upozorňujeme, že
zemina – odpad kat. č. 17 05 04 použitá k terénním úpravám
však musí splňovat limitní hodnoty ukazatelů stanovených v
příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., pro odpady využívané
na povrchu terénu.
Dendrologický průzkum příloha č. 4 nezahrnuje celé území V rámci Dokumentace EIA byl dendrologický průzkum
stavby, ale pouze zábor trvalý bez záborů dočasných. Nelze rozšířen o dřeviny v rámci dočasných záborů. Buňkoviště
tak objektivně posoudit dopady na zeleň i na plochách bude umístěno tak, aby nedošlo k poškození stromů v ulici
dočasného záboru (výkres č. 32 situace zeleně).
Václava Sedláčka. Tato podmínka je uvedena v kap. D.IV
Nelze vyloučit dotčení, poškození stávajících dřevin v (Opatření)
důsledku zařízení staveniště (ulice Václava Sedláčka buňkoviště, staveništní komunikace - výkres č. 34).
Plochy zeleně jsou umisťovány do míst, kterými procházejí i Plochy zeleně budou řešeny s ohledem na přítomnost
inženýrské sítě, jejichž ochranná pásma jsou limitem pro inženýrských sítí. Umístění stromů je navrženo tak, aby
výsadby dřevin. Výkres č. 32 a 33 předkládá pouze řešení respektovalo existenci sítí.
ploch zeleně bez ohledu na inženýrské sítě jak v místě stavby,
tak i v místě dočasného záboru.
Není dořešeno odvedení srážkových vod a podzemních vod Řešení odvodu odpadních vod (srážkových a průsakových)
v době výstavby záměru ze stavební jámy (str. 30 a str. 51).
je uvedeno v kap. B.III.2 Dokumentace EIA.
Výpočet bilance odtoku (tab. 13) vychází z plochy 5 412 m2 Bilance odtoku vod v Dokumentaci EIA vychází z výměry
přitom celková plocha záměru je 8 392 m2 podle rozsahu území 5 572 m2, což je území, na němž bude docházet
záměru str. 6. v kap. B.1.2. V kap. nejsou uvedeny informace k zásadnějším změnám v charakteru povrchu. Území
o plochách zastavěných, zpevněných a nezpevněných.
dočasných záborů nepředstavuje změnu typu povrchů a tedy
změnu v odtokových režimech. Přehled výměr zpevněných a
nezpevněných ploch je uveden v tab. B.13.
Sadové výsadby mají být na ploše 2276 m2 (str. 7). Tab. č. 13 V aktualizovaném návrhu stavby byl rozšířen počet
pro zeleň vykazuje plochy v m2 520, 80, 110, 110 (proloženě vysazovaných stromů, bylo doplněno náměstí se zelení a
střešní zeleň), což je celkem 820 m2. Výkres č. 32 uvádí s javorovou alejí. Nový záměr dále předpokládá rozsáhlou
plochy zeleně na střeše objektu – na konstrukci (ve výměře ozeleněnou střechu dvojpodlažní části objektu.
m2: 217, 241, 213, 217; 111, 37, 71, 50) 1157 m2. Tabulky na Výměry zeleně jsou uvedeny odděleně pro jednotlivé
str. 8 uvádějí plochu střešní zeleně hotel 431 m2, building H funkční plochy v souladu s požadavky územního plány na
109 m2. V rámci stavebních záměrů je třeba začlenit plochy území hl. m. Prahy.
zeleně, neboť dřeviny příznivě ovlivňují životní prostředí
člověka, snižují prašnost, tlumí hluk či zlepšují mikroklima,
působí na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí § 2
vyhlášky č. 189/2013.
Na základě výše uvedeného údaje uvedené v oznámení spolu V rámci Dokumentace EIA byl záměr aktualizován a jsou
nekorespondují v plochách rozsahu záměru, lze mít za to, že uváděny nové, aktualizované plochy zeleně.
oznámení je nejednoznačné a není úplné, nelze tak objektivně
posoudit dopady stavby záměru na životní prostředí, a proto
s oznámením nelze souhlasit.
ČIŽP požaduje doplnění výše uvedených nedostatků v
oznámení tak, aby bylo možné objektivně zhodnotit vliv
záměru na životní prostředí.
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Vypořádání
4 - občanská o. s., Sdružení Občanská iniciativa Pankráce a Občané postižení Severojižní magistrálou, Občanské
sdružení PANKRÁCKÁ SPOLEČNOST, SVJ Michle 1236 – 1238 a veřejnost (Jan Vlach, Jana Vlachová)
Připomínka k nedostatečné lhůtě pro seznámení se Jak je uvedeno, byla dodržena zákonná lhůta pro vyjádření.
s dokumentací oznámení záměru.
V rámci Dokumentace EIA jsou zohledněna a vypořádána
Upozornění na termín zveřejnění Oznámení záměru všechna vyjádření došlá ve zjišťovacím řízení bez ohledu na
(11.12.2014) a termín pro zasílání vyjádření (do 31.12.2014), termín doručení Magistrátu hl. m. Prahy.
který sice splňuje 20 denní lhůtu pro vyjádření danou
zákonem č. 100/2001 Sb., byl však vyhlášen na období časově
se kryjící s obdobím adventu a vánočních svátků, tedy tří dnů
státních svátků, kdy i orgány státní správy fungují v
omezeném režimu. Navíc nejméně od neděle 28.12.2014 do
úterý 30.12.2014 byl server www.portal.cenia.cz mimo
provoz. Domníváme se, že vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem by Odbor životního prostředí MHMP, který je
příslušným úřadem podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb. mohl
akceptovat i vyjádření zaslaná po stanoveném termínu, což
není v rozporu s § 6 odst. 7 tohoto zákona.
MČP4 byla informace o záměru doručena až 20. 12. 201, což
vedlo k nemožnosti dodržení 15-denní doby zveřejnění,
Sdružení Občanská iniciativa Pankráce
Připomínka k ne/závislost (ne/objektivitě) zpracovatele Neexistuje důvod, proč by akustické měření nemohlo být
akustické a rozptylové studie a studie vyhodnocení vlivů na provedeno stejným subjektem, který zpracovává akustickou
veřejné zdraví - měření, vyhodnocení i zpracování oznámení studii. Akustické měření je prováděno podle daných
provedeno shodnou firmou k zakázce investora záměru
metodických a normovaných postupů, stejně jako hodnocení
Požadavek na zpracování dokumentace EIA a pokračování vlivů na životní prostředí je prováděno podle zákona
procesu EIA, ve kterém bude měření akustické situace 100/2001 Sb. a v souladu s metodickými postupy vydanými
pro tuto problematiku. Měření hluku provedl subjekt
provedeno laboratoří nezávislou na zpracovateli oznámení.
autorizovaný k měření hluku, oznámení EIA a dokumentace
EIA je zpracována autorizovanou osobou. To zaručuje
objektivitu zpracování hodnocení vlivů na životní prostředí
ve všech aspektech.
Zveřejněný text oznámení záměru není úplný ve smyslu V Oznámení i Dokumentaci EIA jsou pro hodnocení vlivů
přezkoumatelnosti tvrzení uváděných v jednotlivých automobilové dopravy na životní prostředí použity údaje
podkladových přílohách. To platí v prvé řadě pro dopravně- TSK-ÚDI Praha, což je oficiální garant dopravních dat na
území hl. m. Prahy. V textu Oznámení a v Dokumentaci
inženýrské podklady záměru.
V části "2 výchozí podklady" je uveden seznam podkladů jsou uvedeny všechny relevantní podklady použité pro
(intenzity
automobilové
dopravy,
databáze hodnocení vlivů na životní prostředí. Dokumentace EIA
dopravních průzkumů atd.), jejichž autorem je TSK - ÚDI pracuje se zcela transparentními podklady, tj. s údaji
v
příslušných
dopravně-inženýrských
resp. Atelier DUA . Tyto podklady však netvoří přílohy úkolu uvedenými
č. 14-7500-H10, nejsou ani veřejně dostupné, proto na nich podkladech. Vstupy tak nejsou vágní, ale jednoznačně
založené modelové výpočty a z nich odvozená tvrzení nejsou konkrétní. Je uveden stav před výstavbou, stav po výstavbě
přezkoumatelná. Mají-li být dopravně-inženýrské podklady a nárůst vlivem záměru.
spolehlivým východiskem akustické a rozptylové studie, Objemy přitížení jsou uvedeny v tabulce č. 1 dopravně
nemohou pracovat s nekonkrétními, vágními vstupy resp. inženýrských podkladů.
s odkazy na materiály, které nejsou dostupné.
Např. na straně 4 se uvádí, že "Výsledky dopravního sčítání
převedené na období 0-24 h jsou na přiloženém datovém
nosiči." Elektronická verze oznámení v systému CENIA/EIA
však žádný "přiložený datový nosič" neobsahuje. Shodné platí
pro konstatování, že "Objemy předpokládaného přitížení
(počet vyvolaných jízd) z posuzovaných objektů byly
stanoveny na základě podkladů poskytnutých firmou Atelier
DUA, s.r.o."
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Připomínka ze zjišťovacího řízení
Absence průkazného zahrnutí kumulovaného vlivu dokončené
výstavby dalších objektů realizovaných v letech 2009 - 2014
resp. budoucího vlivu probíhající výstavby.
V části 3.3.2 jsou uvedeny pouze jako příkladný výčet
"zejména rozvojové počiny v prostoru Pankrácké pláně a
jejího okolí", u objektů ve výčtu však není uvedeno, s jakými
nárůsty dopravních intenzit je u toho kterého objektu
kalkulováno (tj. např. jaký nárůst dopravy vyvolá objekt Delta
II, který se nachází ve výstavbě). Dále ve výčtu chybí některé
"developerské počiny", o nichž probíhá buď územní řízení či
řízení EIA (např. AC Budějovická).

Vypořádání
V rámci dopravních dat jsou zahrnuty všechny současné i
plánované objekty formou kapacit vycházející jak ze
struktury území, tak ze struktury územního plánu. Objem
zdrojové a cílové dopravy objektu Delta II v DIP zahrnut je,
stejně jako doprava z okolních záměrů.

Požadavek na zveřejnění výpočtového algoritmu, tj. jakýkoli
používaný matematický model musí být jako součást
dokumentace zveřejněn (např. model PTV). Není-li tato
podmínka splněna, model se stává černou skříňkou. Uvedené
platí tím spíše, funguje-li TSK-ÚDI na principu monopolního
dodavatele dat z dopravních průzkumů etc.

Dopravní modely používané TSK-ÚDI jsou dlouhodobě
(1995 – 2014) ověřovány a kalibrovány pomocí
každoročního sčítání intenzit automobilové dopravy. Jedná
se o mezinárodně uznávané matematické modely dopravních
toků, jejichž algoritmy jsou dopravním odborníkům známy.
Princip výpočtu je dostatečně popsán v kap. 3 DIP. Pokud
přesto považuje SOIP popis použitého programu za
nedostatečný, je možné se seznámit s podrobnostmi přímo
u výrobce PTV (www.ptvgroup.com).
Software PTV VISUM pro makromodelování dopravy je
v Praze používán nejen na TSK, programem mimo jiné
disponuje dále Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a
z komerčních firem např. AF-CityPlan, která je zároveň
distributorem programu pro ČR. Programový balík PTV je
jeden z nejpoužívanějších SW pro modelování dopravy na
světě vůbec.
V rámci Dokumentace EIA byla uvažována obrátkovost 3,0
pro obchody, 1,3 pro restaurace a kavárny, 1,0 pro
kongresový sál a 2,0 pro hotel. Celkový počet jízd pro
aktualizovaný záměr je uvažován 232 jednosměrných
pohybů osobních automobilů (viz DIP v příl. 5). Vzhledem
k tomu, že se předpokládá, že kongresoví hosté budou
ubytováni v hotelu a lokalita je velmi dobře obsloužena
MHD, odpovídají uvedená čísla reálnému předpokladu
intenzit vyvolané dopravy.
Jak je uvedeno v Modelovém hodnocení kvality ovzduší,
data pětiletých průměrů koncentrací nejsou vypočteny na
základě dat dopravě-inženýrských podkladů, ale jsou
publikovány Českým hydrometeorologickým ústavem na
základě reálně naměřených hodnot v letech 2009 až 2013 na
staniční síti v České republice. Měření skutečných
koncentrací tak potvrzuje, že v letech 2009 až 2013 k
překračování limitu pro denní koncentrace PM10
nedocházelo.
Aktualizovaný záměr vyvolá jízdy 232 osobních automobilů
denně. Tento přírůstek dopravy nezvýší počet překročení
imisního limitu pro denní koncentrace ani o 1 den, vlivem
záměru tedy nebude ovlivněn počet překročení imisního
limitu a záměr nebude mít vliv na překročení nebo
nepřekročení imisního limitu.

Tabulka č. 1 na str.7 v části 3.3.3 pracuje s - podle zkušeností
s administrativními budovami v oblasti Pankrácké pláně podhodnocenou obrátkou automobilové dopravy. To platí
zejm. pro administrativu, restauraci a hotel.

Ve studii označené Modelové hodnocení kvality ovzduší jsou
na str. 22 v Tab. 10 uvedeny podíly znečišťujících látek na
imisním limitu v zájmovém území ve výchozím stavu
(průměrné hodnoty za období 2009 - 2013). V případě
benzo(a)pyrenu je imisní limit překročen o 11%, u částice
PM10 se údajně 36. nejvyšší denní koncentrace pohybuje
"jen" na úrovni 47,7-47,8 µg.m-3 (oproti limitní hodnotě 50),
avšak s ohledem na nepřesnost modelování a zejm. s ohledem
na výše zmíněnou nedostatečnou konkrétnost vstupů
dopravně-inženýrských podkladů je možné, že reálně bude k
překročení limitu PM10 docházet. Jako pochybné se přitom
musí jevit závěry studie o marginálním přírůstku
znečišťujících látek vlivem posuzovaného záměru, pakliže
záměr vyvolá (v souladu se závěrem dopravně-inženýrské
studie TSK-ÚDI) přitížení na komunikační síti v nejbližším
okolí cca 1200 jízdami, přičemž výchozí zátěž se (v souladu s
Přílohou 2.2. - Kartogram intenzit AD, rok 2015 bez záměru
BBC Vyskočilova) na ulici Vyskočilova (v úseku Michelská Želetavská) pohybuje od 10100 do 12500 jízd. Z principu
předběžné opatrnosti, k jehož naplnění dozajista proces EIA
má směřovat, plyne, že přezkoumatelnost (konkrétnost)
veškerých tvrzení je nezbytná.
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Připomínka ze zjišťovacího řízení
Vypořádání
Připomínka ke shodnosti zpracovatele studie a autorem Není uvedeno, proč by autor metodiky výpočtu rozptylu
používané metodiky (viz seznam použité literatury na str. 25 znečišťujících látek nemohl zpracovat rozptylovou studii
studie).
nebo modelové hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší. Z
logiky věci vyplývá, že naopak autor metodiky zná nejlépe
její možnosti a umí metodiku nejlépe použít pro správné
vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší.
Připomínka též k podhodnocení v akustické studii a Viz vypořádání připomínky výše.
vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví.
V rámci Dokumentace EIA je posuzován aktualizovaný
Ne/soulad s územním plánem.
Ve
stanovisku
stavebního
úřadu
MČP4
č.
j. záměr, který má výrazně nižší kapacity. Soulad s územním
P4/054237/14/OST/IVRI ze dne 23. 6. 2014 se uvádí, že "Dle plánem byl potvrzen stavebním úřadem (viz příl. 8)
oddílu 8 odst. 3 územního plánu se hlavní hmoty
předmětného záměru nacházejí ve stabilizovaném území bez
stanovené míry využití, z hlediska limitů rozvoje je možné
pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající
urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební
činnosti.“
Umístění dvou propojených výškových objektů o 13 NP resp.
14 NP půdorysně zcela vytěžujících dané území náhradou za
přízemní objekt s vnitřním pozemním parkovištěm nelze
považovat za dotvoření, zachování či rehabilitaci stávající
urbanistické struktury, nýbrž za zásadní změnu této struktury.
Na této skutečnosti nic nemění ani blíže nespecifikovaný
výpočet (přílohu stanoviska stavebního úřadu netvořící), na
nějž se odkazuje stavební úřad na straně 2. a z něhož má
vyplývat porovnáním stávajících a navrhovaných zpevněných
ploch pouze mírný nárůst zpevněných ploch (z 823 m2 na
navrhovaných 871 m2) a to dokonce za současného nárůstu
ploch zeleně (o 2 m2). Hra s výměrami, kdy komplementární
druhy ploch při nezměněné celkové ploše pozemku dokáží
souběžně růst, je ukázkou výpočtové ekvilibristiky, která však
skutečný objemový nárůst hmoty nemůže zastřít.
Navrhovaný záměr tak není v souladu se závaznou částí
územní plánu, jak vadně tvrdí ve svém stanovisku stavební
úřad.
Absence vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. V Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz je provedeno v kap.
oznámení není obsaženo vyhodnocení vlivu záměru na D.I.11 Dokumentace EIA. Vzhledem k velikosti a umístění
krajinný ráz. Vyhodnocení není možno považovat za záměru je vyhodnocení provedeno dostatečně, jak
nahrazené prostým zařazením 3D modelu.
konstatoval orgán ochrany přírody ve svém vyjádření k
oznámení EIA.
Požadujeme pokračování procesu EIA a zpracování Požadované studie byly zpracovány i v rámci oznámení.
Dokumentace EIA, ve které bude předložena akustická studie V rámci Dokumentace jsou předloženy studie, které
pro období výstavby a provozu záměru včetně ochranných zohledňují nižší zátěž danou novým návrhem záměru.
opatření v okolí záměru a v okolí příjezdových komunikací,
rozptylová studie pro období výstavby a provozu záměru v
okolí záměru a v okolí příjezdových komunikací,
vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví pro období
výstavby a provozu záměru v okolí záměru a v okolí
příjezdových komunikací, objektivní posouzení vlivu na
krajinný ráz a objektivní posouzení vlivu záměru na charakter
městské části.
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Připomínka ze zjišťovacího řízení
Vypořádání
Občané postižení Severojižní magistrálou , Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, Občanské sdružení
PANKRÁCKÁ SPOLEČNOST a veřejnost (JanVlach, Jana Vlachová)
Je nutno konstatovat, že záměr je umisťován do Podle hodnocení kvality ovzduší provedeného v
stabilizovaného území, a to navíc do území nadlimitně Dokumentaci EIA dochází v území k překračování imisního
zatíženého škodlivými látkami (zejména prachovými limitu
pouze
pro
průměrné
roční
koncentrace
částicemi frakce PM10 a benzo(a)pyrenem) v ovzduší benzo[a]pyrenu, k němuž se při hodnocení kvality ovzduší
vyvolané nadměrnou dopravní zátěží, kam se podle platných pouze přihlíží. Imisní limity z nichž se při hodnocení kvality
právních předpisů a zejména Integrovaného krajského ovzduší vychází, překročeny nejsou. Imisní limit pro
programu na snižování emisí nesmějí umisťovat žádné další 24hodinové koncentrace PM10 jev území v dlouhodobém
zdroje znečištění a hluku. Podle regulativů funkčního a průměru splněn.
prostorového uspořádání území hl. m. Prahy platí, že ve Aktuální návrh projektu redukuje objem vyvolané dopravy
stabilizovaném území je možné pouze zachování, dotvoření a oproti návrhu původnímu. Vlivem provozu záměru nedojde
rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další k překročení imisních limitů. Nárůst emisí benzo[a]pyrenu
rozsáhlé stavební činnosti. Upozorňujeme opakovaně, že vlivem zdrojové a cílové dopravy je kompenzován nad
umisťování staveb do nadlimitně zatíženého území, které by rámec požadavků zákona o ochraně ovzduší výsadbou
zátěž zvýšily, byť jen nepatrně, zakázaly rovněž rozsudky zeleně.
Městského soudu v Praze sp.zn. 10 Ca 61/2009 a 10 Ca
62/2009 a rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 AS
135/2011, které řešily spory o umístění výškových staveb na
pankrácké pláni, tj. v sousední lokalitě s velmi podobnou
charakteristikou. Respektování těchto judikátů je v souladu s
principem právní jistoty viz např. nález Ústavního soudu sp.
zn. II. ÚS 2070/07. Nesouhlasíme s umístěním záměru do
území nadlimitně zatíženého škodlivými látkami v ovzduší
vyvolané nadměrnou dopravní zátěží.
Oznámení záměru uvádějí značně podhodnocené intenzity Jmenované objekty jsou v dopravních datech zahrnuty.
dopravy na ulici 5. Května i na ulici Vyskočilova a tato studie Pokud není známa konkrétní podoba objektu, je zahrnuta
evidentně vůbec neuvažuje vliv např. právě dokončovaných funkční plocha v kapacitách daných územním plánem.
objektů Delta I. a Delta II a dalších objektů, které jsou buď Intenzity dopravy představují reálný odhad pro rok
plánované nebo dokonce ve výstavbě. Např. vliv zřejmě předpokládané výstavby.
zamýšlených, hmotově rozsáhlých, budov umístěných podél Dopravní výpočty vycházejí z parametrizací území, které je
ulice 5. Května na pozemcích spravovaných ŘSD, ke kterým rozděleno do zón/okrsků reprezentujících určitou část
má vést ulice Václava Sedláčka. Uvažují se nárůsty intenzit území. V zásadě se jedná o základní sídelní jednotku (ZSJ),
dopravy po otevření právě dokončovaných projektů u ulice 5. nikoliv tedy o konkrétní objekty. Záměry, o kterých měl
Května na Kačerově a na Pankráci jako je např. zpracovatel bližší informace (objem a termín zprovoznění),
Administrativní centrum Kačerov nebo Administrativní byly konkrétně zohledněny, u ostatních se vycházelo z
centrum Budějovická? Není počítáno s dopravou, která by předpokladů postupného naplňování územního plánu.
mohla vést po nájezdových rampách na ulici 5. Května ve V případě zájmu o zohlednění všech záměrů na území Prahy
směru na Brno, které se v současné době připravují ve fázi a jeho okolí by bylo nutné zpracovat modelový výpočet ve
stavebního řízení. Neuvažuje se ani o možném alternativním vazbě na ÚPn, tj. např. k horizontu roku 2050. Predikce
dopravním propojení, které by mohlo vzniknout stavbou takto vzdáleného horizontu však s sebou přináší mnohem
Podolského mostu a přivést další tisíce, možná desetitisíce aut větší nejistoty, než když je prověřován stav odvozený ze
nájezdovou rampou Vyskočilova na magistrálu.
stavu současného.
Naopak je třeba zmínit, že větší dopad na intenzity
automobilové dopravy v Praze nemusí mít urbanistický
rozvoj, ale celková koncepce dopravy. V posledních letech
se prověřují dopady zavedení mýtného systému nebo
nízkoemisní zóny. Významný vliv bude mít i případná
změna systému zón placeného stání. V modelu tyto
regulativní počiny nebyly zohledněny, výpočet je proto spíše
na straně bezpečné.
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Připomínka ze zjišťovacího řízení
U objektů, s nimiž oznámení počítá, nejsou uvedeny vyvolané
dopravní intenzity, takže tyto údaje jsou neověřitelné. Je
nesprávně stanovena obrátkovost, která je záměrně nižší, a to
jak u administrativní budovy, tak i u hotelu. Je zajímavé, že
jak administrativní budovy v okolí magistrály přibývají,
postupně se snižuje jejich obrátkovost. Zatímco běžná
obrátkovost u administrativních budov je 1,8 u budov s malou
návštěvností a 2,06 u budov s běžnou návštěvností, u
Building H se dostala na historicky nejnižší hodnotu, a to na
1,2. Totéž lze říci o budově hotelu. Pokud by byla obrátkovost
správně uvažována, počet vyvolaných jízd by nebyl 1200, ale
násobně více. Vyvolanou dopravou, zplodinami a hlukem
nebudou zatíženy jen obytné domy v bezprostředním okolí
např. v ulici Jemnická, ale také obytné domy a školská
zařízení v Přímětické ulici, v prostoru Budějovického náměstí,
dále Základní škola Bítovská, další obytné domy v ulici
Bítovská, Jihlavská, Pod dálnicí, Hodonínská a Michelská.
Samotná studie dopravních intenzit deklaruje, že dopravní
zatížení na křižovatce Vyskočilova-Václava Sedláčka a na
rampách na 5. května se zvýší o 890 jízd obousměrně. Zcela
nesmyslně a opovážlivě proto vyznívá závěrečné tvrzení, že
„celkový nárůst dopravy bude ve skutečnosti nižší, neboť
demolicí stávajících objektů včetně parkoviště v místě nové
výstavby dojde ke snížení stavu dopravy o cca 100 vozidel.“
To, do jaké míry byla správně zohledněna kumulace
předmětného záměru s ostatními záměry, je z daných údajů
neověřitelné. Požadujeme vysvětlení, jaké záměry byly
uvažovány a přepracování zveřejněných studií tak, aby
zohledňovaly i připravené, uvažované a realizované záměry
známé ke dni zahájení zjišťovacího řízení.

Vypořádání
V rámci Dokumentace EIA byla uvažována obrátkovost 3,0
pro obchody, 1,3 pro restaurace a kavárny, 1,0 pro
kongresový sál a 2,0 pro hotel. Celkový počet jízd pro
aktualizovaný záměr je uvažován 232 jednosměrných
pohybů osobních automobilů (viz DIP v příl. 5). Vzhledem
k tomu, že se předpokládá, že kongresoví hosté budou
ubytováni v hotelu a lokalita je velmi dobře obsloužena
MHD, odpovídají uvedená čísla reálnému předpokladu
intenzit vyvolané dopravy.
Pro výpočet vyvolané dopravy TSK-ÚDI nevyužívá prosté
přenásobení počtu parkovacích stání a obrátky. Princip
odvození objemu generované dopravy vychází primárně
z kvantifikace funkčních ploch, kdy dochází k přepočtu HPP
→ počet obyvatel (zaměstnanců apod.) → počet cest →
dělba přepravní práce → obsazenost vozidla → počet
vozidel. Vypočtená obrátka na parkovací stání je porovnána
s databází průzkumů obdobných záměrů.
Pro přiblížení problematiky výpočtu doporučujeme se
seznámit s materiálem „Metody prognózy intenzit
generované dopravy“, EDIP 2013.

Nesprávně stanovené dopravní intenzity nemohou sloužit jako
spolehlivé vstupní údaje pro rozptylovou studii. Rozptylová
studie připouští překračování limitů znečištění u některých
prioritních škodlivin. V případě benzo(a)pyrenu je imisní
limit překročen o 11%, v okolí nájezdových ramp lze dokonce
očekávat nárůst 0,4 ng/ m-3, přitom limit je 1 ng/m-3, což je
naprosto alarmující. U maximálních denních koncentrací
PM10 dochází v prostoru záměru a nájezdových ramp
k několikanásobnému překročení limitu, přičemž zpracovatel
studie se ohání tím, že tento limit může být překročen 35 krát
a údajně 36. nejvyšší denní koncentrace se pohybuje na
úrovni 47,7-47,8 µg.m-3 (oproti limitní hodnotě 50), takže
limit je splněn. Vezmeme-li však v úvahu vysokou míru
nejistoty rozptylových studií a podhodnocené vstupy
dopravně-inženýrských podkladů, lze předpokládat, že tyto
hraniční hodnoty budou zcela jistě překračovány. Závěry
studie, že vlivem záměru dojde pouze k minimálnímu
přírůstku znečišťujících látek, považujeme za nesprávné a v
rozporu nejen s Integrovaným programem na snižování emisí,
ale i se stávající judikaturou.
Požadujeme přepracování rozptylové studie na základě
objektivních vstupních údajů a nezlehčování významu
přírůstků znečištění.

Jak je uvedeno v Modelovém hodnocení kvality ovzduší,
data pětiletých průměrů koncentrací nejsou vypočteny na
základě dat dopravě-inženýrských podkladů, ale jsou
publikovány Českým hydrometeorologickým ústavem na
základě reálně naměřených hodnot v letech 2009 až 2013 na
staniční síti v České republice. Měření skutečných
koncentrací tak potvrzuje, že v letech 2009 až 2013 k
překračování limitu pro denní koncentrace PM10
nedocházelo.
Podle pětiletých průměrů publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem tak v místě nedochází
k překračování imisních limitů, z nichž se vychází při
hodnocení kvality ovzduší ani pro roky 2010–2014.
Aktualizovaný záměr vyvolá jízdy 232 osobních automobilů
denně. Tento přírůstek dopravy nezvýší počet překročení
imisního limitu pro denní koncentrace ani o 1 den, vlivem
záměru tedy nebude ovlivněn počet překročení imisního
limitu a záměr nebude mít vliv na překročení nebo
nepřekročení imisního limitu.
Nárůsty emisí benzo[a]pyrenu budou nad rámec požadavků
zákona o ochraně ovzduší kompenzovány výsadbou zeleně,
záměr tak nepřispěje k nárůstu v nadlimitně zatíženém
prostředí. Nárůst koncentrací benzo[a]pyrenu činí řádově
pg.m-3 (tj. pikogramy, tisíciny nanogramů), tedy tisíciny
imisního limitu.
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Připomínka ze zjišťovacího řízení
Nesprávné vstupy zkreslují i výsledky akustické studie.
Nicméně i tato studie prokazuje, že realizací záměru dojde k
podstatnému zvýšení již dnes nadlimitního hluku (prokazuje i
studie) nejen vyvolanou dopravou, ale také novou konfigurací
objektu, v ulici Ješetická bez dodatečných protihlukových
opatření až o 2,2 dB ve dne a 1,5 dB v noci, na ostatních
hodnocených místech 0,6 dB ve dne a 0,5 dB v noci. Závěry
studie jsou však opět bagatelizovány. Poukazujeme také na to,
že ke zjištění reálné hlukové situace a kalibraci výpočtu měla
být zvolena další měřící místa, zejména u postižených objektů.
Požadujeme přepracování akustické studie, aby byla zjištěna
reálná hluková situace a specifikována konkrétní protihluková
opatření pro výstavbu i provoz.

Vypořádání
V rámci hlukové studie v Dokumentaci EIA jsou uvedena
konkrétní protihluková opatření, která zajistí, že v místech,
kde je překročen hygienický limit hluku, nedojde k dalšímu
nárůstu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem týkajícím se Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo aktualizováno
nesprávných vstupních údajů pro rozptylovou a akustickou tak, aby odráželo nové výsledky dílčích odborných studií.
studii se domníváme, že i vyhodnocení vlivu záměru na
veřejné zdraví je podhodnocené. Požadujeme proto
přepracování vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví.
Zdůvodnění záměru a architektonické a urbanistické řešení; Přepokládaný hotel nepatří mezi dopravně významné stavby.
variantní řešení záměru. Nesouhlasíme s tvrzením, že je nutné V garážích bude umístěno 152 stání, celkový počet osobních
kolem rušných komunikací realizovat nebytovou výstavbu, vozidel vjíždějících do objektu bude 232 za 24 hodin.
zejména administrativního využití. Toto tvrzení je v rozporu
s Integrovaným krajským programem na snižování emisí,
který zakazuje do nadlimitně zatížených území umisťovat
dopravně významné stavby, jimiž administrativní budovy a
hotely bezesporu jsou.
Lze také polemizovat s tím, že realizací záměru dojde
k dotvoření „moderní městské čtvrti“. Dle průzkumu
provedeného mezi zaměstnanci firem najímajících prostory
v budovách BB Centra v roce 20121, je BB Centrum
zaměstnanci vnímáno jako kancelářské ghetto, oblast velmi
hustě zastavěná budovami ze skla a betonu, s minimem zeleně
a s nedostatečnými službami pro běžné zaměstnance. V denní
době ve všední dny trpí obyvatelé sousedních bytových domů
značným provozem, ztrátou soukromí, jsou obtěžováni
vyvolanou individuální automobilovou dopravou, imisemi,
hlukem a světelným smogem. Mimo běžnou pracovní dobu se
naopak jedná o území bez života.

Ze zmíněného průzkumu z roku 2012 nevyplývá, že
zaměstnanci areál BB Centra vnímají jako kancelářské
ghetto. Naopak přes některé výhrady k fungování centra
oceňují nadstandardní rozsah služeb a občanské
vybavenosti, úroveň veřejných prostranství a rozlohu
veřejných parků a zelených ploch.
Výstavba hotelu a kongresového centra dojde k doplnění
struktury území o další chybějící funkce na úkor stávajících
dosluhujících administrativních budov.

V tomto případě budou realizací záměru nejvíce ovlivněni Ovlivnění obyvatel domů v Jemnické ulici je v rámci
obyvatelé bytových domů na severní straně ulice Jemnická, Dokumentace vyhodnoceno a jsou navržena opatření pro
zejména ty domy, které se nacházejí přímo proti oběma jejich ochranu jak v době výstavby, tak při provozu objektu.
připravovaným budovám, které by je měly značně převýšit.
Navíc je v této oblasti v posledních letech neustálý stavební
ruch, který musí být pro rezidenty zdrojem permanentního
stresu.
Rovněž nerozumíme, proč by měly chystané stavby (dle části
B.I.6 oznámení) svou výškou vytvářet přechod mezi „stávající
zástavbou BB Centra podél Vyskočilovy a budovou
Filadelfie“ a v širším kontextu „solitérních věžových domů na
Kačerově, sídlišti Bítovská a Budějovické“. Tyto stavby přece
netvoří žádný logický celek, a jsou odděleny ulicí 5. Května
a/nebo jinými hmotnými stavbami.
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Kapacita záměru byla výrazně snížena, Building H byl
zrušen a zůstává tak pouze vertikální budova hotelu s
kongresovým centrem, vysunutým z hmoty hotelu do
samostatného dvoupodlažního objektu, dotvářejícího
blokové schéma. V širším kontextu města jde právě o to, aby
se umělé oddělení lokalit komunikací 5. května méně
prosazovalo alespoň ve výškové hladině budov. Vertikální
budova hotelu je ale menší než výškové budovy Prahy 4 a
spíše navazuje na měřítko stávajících vyšších bytových
domů v sousedství.
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Připomínka ze zjišťovacího řízení
Z výše uvedených důvodů se domníváme, že záměr by měl
být podroben diskusi a nepředkládán v jediné možné variantě.
Požadujeme variantní zpracování, a to jak z hlediska výšky
chystaných budov, tak i z hlediska jejich funkčního využití.

Vypořádání
V rámci přípravy záměru pro Dokumentaci EIA prostředí
byly zvažovány varianty záměru i s ohledem na jejich vliv
na životní prostředí. Výsledkem je aktualizovaný návrh,
který předpokládá redukovanou variantu záměru s nižšími
vlivy na své okolí.

Z textu světelně technické studie vyplývá, že vzhledem k
absenci projektové dokumentace (kromě bytů v čp. 887)
nebylo hodnoceno proslunění jednotlivých bytů, ale
jednotlivých bodů. Nebylo známo přesné využití
posuzovaných obytných místností. Podle našeho názoru jsou
závěry studie bagatelizovány, je vyzdvihováno, že realizací
záměru se proslunění obytných místností nezhorší, ačkoliv
proslunění bytu ve 2.NP čp. 887 nevyhovuje už nyní a
vyhovovat nebude ani po realizaci záměru. Situace denního
osvětlení je ještě horší. Přístup denního světla k posuzovaným
fasádám okolních bytových domů není vyhovující téměř ve
všech kontrolních bodech (viz závěr studie). požadujeme
zpřesnění světelně technické studie podle reálné situace
(dispozice obytných místností). Požadujeme, aby bylo
hodnoceno proslunění jednotlivých bytů, nikoliv bodů.
V případě, že nebude nadále vyhovovat denní osvětlení a
proslunění, požadujeme opět variantní zpracování záměru,
který by byl hmotově a výškově vyhovující.

Pro aktualizovaný záměr byla zpracována nová světelně
technická studie. Z této studie vyplývá, že po výstavbě
nového objektu hotelu budou splněny normové hodnoty u
všech posuzovaných bytů, v nichž jsou splněny v
současnosti. V místech, kde v současnosti nejsou požadavky
na oslunění nebo denní osvětlení splněny, dojde ve většině
případů ke zlepšení situace, a to v některých místech až na
hodnoty splňující normové požadavky.

Požadujeme doplnění informací o chystaném provozování
hotelu. Chybí údaje o rozsahu uvažovaného gastroprovozu a
předpokládané kongresové funkce hotelu, které jsou klíčové
pro okolí hotelu a mohou mít velký dopad na výsledný vliv
záměru na životní prostředí.
Požadujeme zvýšit podíl zeleně, jež by kompenzovala
negativní vliv výstavby a zvýšené zatížení životního prostředí.
Větší podíl zeleně může mít paradoxně pozitivní dopad na
ekonomiku celého projektu v důsledku větší spokojenosti
uživatelů staveb s prostředím celého BB Centra.

Údaje jsou uvedeny v kap. B.I.2 rozsah záměru.

Aktualizovaný záměr předpokládá oproti původní variantě
výsadbu zeleně v prostoru náměstí východně od budovy
hotelu a dále rozsáhlé ozelenění střechy dvojpodlažní části
objektu. V projektu jsou nově předpokládány stromy podél
východní fasády hotelu a keřové a okrasné travnaté záhony v
prostoru náměstí.

Oznámení neobsahuje relevantní informace k posouzení vlivu V rámci Dokumentace EIA jsou zohledněny kumulace se
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Požadujeme, aby všemi předpokládanými záměry v širším území (viz příl. 5).
byly přepracovány studie s ohledem na kumulaci předmětného
záměru s dokončovanými i připravovanými projekty v okolí.
Vzhledem k těmto nedostatkům oznámení záměru, které
vylučují objektivní posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, požadujeme pokračování procesu EIA, zpracování
dokumentace EIA podle §8 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Požadujeme rovněž vypracování variant projektu, zejména V rámci Dokumentace je posuzována varianta záměru
variantu minimalizující negativní dopady na rezidenty menšího rozsahu s nižšími vlivy na životní prostředí.
nejbližší bytové zástavby.
Požadujeme, aby byly přepracovány studie s ohledem na V rámci Dokumentace EIA jsou zohledněny kumulace se
kumulaci předmětného záměru s dokončovanými i všemi předpokládanými záměry v širším území (viz příl. 5).
připravovanými projekty v okolí. Vzhledem k těmto
nedostatkům oznámení záměru, které vylučují objektivní
posouzení vlivu záměru na životní prostředí, požadujeme
pokračování procesu EIA, zpracování dokumentace EIA
podle §8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
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Vypořádání

Společenství vlastníků jednotek Jemnická 355 a veřejnost (Ing. Jana Sninčáková a Ing. Robert Sninčák)
Komerční nevhodnost záměru - v předmětné lokalitě se Aktualizovaný záměr předpokládá pouze výstavbu hotelu
nachází postupně rostoucí množství kancelářských budov, ve s kongresovým centrem. Funkční využití navrhovaného
kterých se zvyšuje množství prázdných kancelářských prostor. objektu bylo zvoleno s ohledem na znalost místních poměrů,
Vybudováním dalšího rozsáhlého kancelářského objektu přičemž tato vychází z pravidelně prováděných průzkumů,
přibudou v předmětné lokalitě další nepronajaté kancelářské ze kterých vyplynulo, že v lokalitě BB Centra a blízkého
prostory, čím dojde k negativním vlivům na kvalitu života v okolí je absence možností krátkodobého ubytování.
této lokalitě.
Kongresové centrum je další novou funkcí, která doplní
stávající zástavbu.
Dopravní řešení - v předmětné lokalitě je v pracovních dnech
permanentně krizová dopravní situace především v ranních a
popoledních hodinách. Vybudováním navrhovaných objektů
dojde k dodatečnému dopravnému zatížení, na které je místní
dopravní síť nepřipravená. Navrhovaný záměr neřeší důsledky
umístění zamýšlených objektů na dopravní situaci ani během
výstavby ani po uvedení objektů do provozu:

Záměr nezpůsobí nepřijatelné navýšení intenzit dopravy
v lokalitě. Dopravní řešení je zvoleno s ohledem na
konfiguraci a kapacitu dopravní sítě. V příl. 5 je provedeno
vyhodnocení kapacity křižovatky Václava Sedláčka ×
Vyskočilova po výstavbě záměru, křižovatka kapacitně
vyhoví.

a. Dopravní řešení neodpovídá skutečnosti a předpoklad
o snížení intenzity dopravy po realizaci navrhovaných změn je
absolutně zavádějící. Výstavbou hotelu a kancelářské budovy
nastane výrazné zvýšení pohybu vozidel v lokalitě a povede
k permanentním problémům všech, v současnosti se v lokalitě
pohybujících, obyvatelů.

Lokální pokles intenzit dopravy v Želetavské v úsecích
Telčská – Želetavská a Želetavská – Vyskočilova je
způsoben přelitím jízd do nové jednosměrné propojky
Jemnická – Vyskočilova, která oproti stávajícímu stavu
představuje komfortnější výjezd z lokality do Vyskočilovy
ulice směrem na západ (k 5. května). To je zlepšení pro
všechny v lokalitě se pohybující obyvatele a návštěvníky.

b. Je všeobecně známé, že "zklidněná komunikace" má nižší
dopravní kapacitu, a proto není možné reálně předpokládat, že
výstavbou uvedených objektů a navrhovaná komunikace se
výrazně negativní vliv na dopravní situaci v ulici Telčské a
Jemnické vyřeší. Právě naopak, vybudováním takovéto
komunikace dojde ke snížení dopravní kapacity lokálních
komunikací a vzniku dalších dopravních komplikací. Toto
výrazně omezí příjezd a výjezd obyvatelům do a z objektu
Jemnická 355/3.

Zklidnění komunikace neznamená snížení její kapacity, ale
pouze snížení rychlosti projíždějících vozidel a v důsledku
toho zvýšení bezpečnosti a snížení hluku.
Jak je zřejmé z DIP, přílohy 3.2, většina vyvolané dopravy
přijíždí/odjíždí z/na Vyskočilovu ulici a dále na 5. května a
Jemnické ulice se nedotýká. Všechny stávající možnosti
příjezdu a odjezdu obyvatel objektu Jemnická 3 zůstanou
beze změny, nadto novou propojkou dojde k jejich rozšíření
o novou možnost výjezdu přímo na Vyskočilovu.

c. Případná autobusová doprava klientů hotelu povede
k zablokování dopravného napojení na ulici Vyskočilovu a
tím k znemožnění dopravného napojení občanů bydlících
v rezidenčních objektech na ulici Telčské a Jemnické.

Pro příjezd hostů k hotelu je vybudovaný předjezd před
vstup do hotelu (ve formě zklidněné společně užívané
plochy), tam odstavený autobus nijak neovlivní dopravu v
okolních komunikacích. Parkovací stání v nové propojce
Jemnická – Vyskočilova jsou rovněž mimo průjezdný pruh a
tam odstavené autobusy nijak neovlivní možnost průjezdu
touto komunikací.

d. Závěr dopravných podkladů oznámení, v znění „Celkový
nárůst dopravy oproti současnosti bude ve skutečnosti nižší,
neboť demolici stávajících objektu včetně parkoviště v místě
nove výstavby dojde ke snížení stávající dopravy o cca 100
vozidel." Toto tvrzení je neuvěřitelně neprofesionální a
demagogické a jasně naznačuje, že kvalita dopravného
posouzení záměru je neakceptovatelné. Z tohoto důvodu by
měl byt návrh bez dalšího zamítnutý, a natolik dokazující, že
investor je ochoten použít jakýkoliv neracionální a
demagogický argument na prosazení svého záměru.

Připomínka není odůvodněna, není uvedeno jakým
způsobem jsou uvedené informace neprofesionální,
neracionální a demagogické. Z tohoto důvodu je připomínka
ponechána bez komentáře.
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Vliv výstavby na existující objekty - Posouzení vlivu výstavby
předmětných objektů na lokalitu je nerealisticky optimistické.
V lokalitě jsme od začátku roku 2006 a zažili jsme výstavby
Filadelfie, Rezidenčního parku Baarova, v současnosti Delty a
ani v jednom případě nebylo zatížení hlukem a stavební
dopravou tak nízké jako je prezentované v oznámení.
Oznámení zároveň nedůsledně řeší vliv otřesů způsobených
výstavbou na okolní objekty. Během výstavby objektů
Filadelfie i Rezidenčního projektu Baarova došlo na našem
obytném domě k vícerým prasklinám a je reálné očekávat, že
takto tomu bude taky během výstavby hotelu a kancelářské
budovy H. Oznámení se touto problematikou zabývá
absolutně nedostatečně a bez přiměřené starostlivosti.

Vypořádání
Stavební práce představují pro obyvatele lokality zvýšenou
zátěž. Při výstavbě okolních objektů nebyly v dané lokalitě
překročeny limity dané platnou legislativou. V rámci
hlukové studie i Dokumentace EIA jsou navržena opatření,
která minimalizují vliv stavebních prací na okolní objekty
tak, aby byly splněny zákonem dané požadavky.
V rámci Dokumentace je stanovena podmínka provedení
pasportizace a stavebního průzkumu okolních objektů před a
po výstavbě a kompenzace případných škod na objektech
vzniklých v důsledku stavby.

Necitlivý architektonicky návrh narušující současný charakter
ulice Vyskočilova nedává urbanisticky smysl. Neexistuje
logické opodstatnění pro umístění 13 a 14 poschoďových
objektů na ulici Vyskočilová. Současný výškový charakter
ulice by měl zůstat zachovaný, jinak se lokalita změní na
urbanisticky a architektonicky nepořádek.

Návrh byl zmenšen a přepracován. Administrativní objekt
byl zrušen a objekt hotelu s kongresem upraven tak, aby
držel dostatečný odstup od ulice Jemnická. Jeho zmenšením
a zrušením objektu Building H se zlepšuje ve většině
posuzovaných bodů oslunění a osvětlení oproti stávajícímu
stavu. Akcent v nároží křižovatky je žádoucím
urbanistickým prvkem u objektu s těmito specifickými
funkcemi.

Oznámení v pasáži osvětlení nebere do úvahy základné
logické fakty: a. Lokalita není jen kancelářskou lokalitou a
lokalitou se souvislou řadovou zástavbou, a proto se na ni
musí aplikovat přísnější kritéria denního osvětlení pro fasádní
část směrem do Jemnické ulice a také ve vnitrobloku objektu
Jemnická 355/3
Studie nezohledňuje významné snížení denního osvětlení
bytů, které mají balkóny ve vnitrobloku směrem k Jemnické
ulici způsobené tvarem, výškou a prostorovým uspořádáním
objektů. Toto bude znamenat výrazné snížení kvality života v
obytném komplexu Jemnická 355/3 a to až na hranici
uživatelnosti. Navrhovaná výstavba připraví výraznou většinu
obyvatelů objektu Jemnická 355/3 o významnou část jižního
denního světla, čím se výrazně sníží kvalita života v obytném
objektu se všemi navazujícími negativními dopady na
obyvatele bytového domu.

Pro aktualizovaný záměr byla zpracována světelně technická
studie. Z této studie vyplývá, že po výstavbě nového objektu
hotelu budou splněny normové hodnoty u všech
posuzovaných bytů, v nichž jsou splněny v současnosti. V
místech, kde v současnosti nejsou požadavky na oslunění
nebo denní osvětlení splněny, dojde ve většině případů ke
zlepšení situace, v některých dokonce bude dosaženo
splnění normových hodnot.

Navrhovaný investiční záměr je neproporční a natolik
zohledňuje jen záměry investora a ignoruje kvalitu života
obyvatelů v obytných budovách na ulicích Telčská a
Jemnická. Až do současnosti byl rozvoj oblasti vedený v
harmonii mezi komerčním záměrem developera a kvalitou
života v existujících rezidenčních objektech. Tak by to mělo
zůstat i v budoucnosti. Nehledě na to, že vstupy pro výpočty
všech uvedených hledisek a parametrů jsou podhodnocené a
zkreslující.
Výstavbou hotelu a kancelářské budovy H podle záměru
dojde k významnému negativnímu dopadu na kvalitu života
obyvatelů rezidenčních objektů v ulici Jemnická, především k
dalším intenzivním dopravním kolapsům a necitlivým
snížením denního osvětlení v rezidenčním objektu Jemnická
355/3. Na základě výše uvedeného požadujeme záměr
vyhodnotit za nepřiměřeně a neakceptovatelně a negativně
zasahující do životného prostředí lokality ulic Telčská a
Jemnická a následně investiční záměr neschválit.

Upravený návrh zakládá nové náměstí na východní straně
s drobnými obchody, kavárnou v parteru se stromovou alejí
a v budoucnu, po dořešení majetkoprávních vztahů, i s
vodním prvkem. Předpokládáme, že s úpravou se kvalita
života obyvatel oblasti naopak zlepší proti stávajícímu
stavu, přibude hodnotná zeleň, vybavenost a pestrost
nabízených služeb.
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V rámci Dokumentace EIA je hodnocen záměr menšího
rozsahu, jehož vlivy na životní prostředí jsou nižší.
Hodnocení prokázalo, že žádný z předpokládaných vlivů
záměru nepřekročí stanovené limitní hodnoty a záměr je v
navržené variantě přijatelný.
Denní osvětlení a oslunění většiny posuzovaných bodů bude
naopak po úpravě projektu zlepšeno.
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Vypořádání

SVJ Michle 1236 - 1238
Nesouhlasíme s plánovanou výstavbou „BUILDING H Záměr nezpůsobí nepřijatelné navýšení intenzit dopravy
A HOTEL VYSKOČILOVA PRAHA 4 - MICHLE" z v lokalitě. Dopravní řešení je zvoleno s ohledem na
důvodu navýšení již neúnosné dopravní situace v oblasti.
konfiguraci a kapacitu dopravní sítě. V příl. 5 je provedeno
vyhodnocení kapacity křižovatky Václava Sedláčka ×
Vyskočilova po výstavbě záměru, křižovatka kapacitně
vyhoví.
Budova je plánována na území nadlimitně zatíženého Podle hodnocení kvality ovzduší provedeného v
škodlivými látkami v ovzduší vyvolané nadměrnou dopravní Dokumentaci EIA dochází v území k překračování imisního
zátěží v oblasti. V posledních dvou letech došlo v oblasti limitu
pouze
pro
průměrné
roční
koncentrace
k rozvoji a výstavbě administrativních budov a další budovy benzo[a]pyrenu, k němuž se při hodnocení kvality ovzduší
jsou plánovány. Z těchto důvodů požadujeme koncepční pouze přihlíží. Imisní limity z nichž se při hodnocení kvality
řešení dotčené oblasti a to především v těchto oblastech:
ovzduší vychází, překročeny nejsou. Imisní limit pro
24hodinové koncentrace PM10 jsou v území v dlouhodobém
doprava, hluk, prašnost
vznik koncepce dané oblasti s řešením dopravní obslužnosti a průměru splněny.
Aktuální návrh projektu redukuje objem vyvolané dopravy
výsadby zeleně včetně vzniku parkových úprav
oproti návrhu původnímu. Vlivem provozu záměru nedojde
k překročení imisních limitů. Nárůst emisí benzo[a]pyrenu
vlivem zdrojové a cílové dopravy je kompenzován nad
rámec požadavků zákona o ochraně ovzduší výsadbou
zeleně.
Oblast je dlouhodobě rozvíjena na základě aktualizovaných
dopravních studií. Systematicky jsou zde zakládány a
rozvíjeny parkové plochy (park Baarova, park Brumlovka),
veřejná prostranství a služby včetně občanské vybavenosti
(škola, školka, hřiště).
Předložená
dokumentace
„OZNÁMENÍ
ZÁMĚRU
BUILDING H A HOTEL VYSKOČILOVA PRAHA 4 MICHLE" se nám jeví jako nedostatečná z důvodu absence
zohlednění dopravy v kontextu k okolí a dopad na místní
obyvatele, kteří v oblasti trvale bydlí, včetně parkových úprav
= zeleně, zeleně v oblasti ubývá na úkor výstavby

Veškerá provedená hodnocení zohledňují jak dopravu
stávající, resp. výhledovou, tak dopravu vyvolanou
provozem vlastního záměru. Tyto údaje vstupují do
hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší (rozptylové studie) i do
akustické studie.
Záměr v aktuálním návrhu rozšiřuje množství zeleně v
území.

Veřejnost
Staveništní jáma na dlouhou dobu významně omezí pohyb Jak je patrné z výkresu ZOV (výkres 22) bude trvalé
v okolí. Ulice Jemnická se stane naprosto neprůchodnou pro oplocení staveniště realizováno pouze na pozemcích stavby,
chodce a neprůjezdnou pro motorová vozidla. V ulici Telčská příp. přilehlých chodnících a nebude zasahovat do vozovky.
zůstane zachován jen úzký průchod pro chodce, který výrazně V Telčské ulici nebude trvalé oplocení realizováno vůbec,
sníží bezpečnost chodců.
budou zde jen krátkodobé zábory pro výstavbu inženýrských
sítí, úpravu vozovky a revitalizaci zeleně.
Se staveništní jámou a dočasnými zábory souvisí i otázka Autobusová zastávka směr Budějovická se nachází mimo
autobusové zastávky Vyskočilova ve směru na metro C rozsah staveniště. Na zastávku bude přístup mezi
Budějovická, kdy tato zastávka bude dostupná pouze obejitím staveništěm a panelovým domem Jemnická 887/4, stejně
celého bloku domů. Z výkresů vyplývá, že zábory budou i jako doposud.
přímo před zastávkou - muselo by tedy zřejmě navíc dojít i k
přesunu této zastávky.
V důsledku realizace projektu by se zvýšila dopravní zátěž v Autobusové linky i trasa metra má dostatečné kapacity pro
této lokalitě, zvýšilo by se zatížení autobusové dopravy a dále přepravu vzniklých dopravních nároků. V místě je
stanice metra C Budějovická.
provozována kyvadlová autobusová linka BBC a BBC2 ke
stanici metra, u níž lze počet spojů poměrně snadno navýšit
v případě, že se to ukáže jako potřebné.
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Vypořádání
Staveništní hluk a ruch zhorší životní prostředí v okolí, navíc Stavební práce představují vždy pro obyvatele lokality
v situaci, kdy dosud stále nebyla plně dokončena nedaleká zvýšenou zátěž. V rámci hlukové studie i Dokumentace EIA
výstavba administrativní budovy Delta v tomtéž areálu.
jsou navržena opatření, která minimalizují vliv stavebních
prací na okolní objekty tak, aby byly splněny zákonem dané
požadavky.
Objekt Delta je již dokončený, s výstavbou hotelu nedojde
ke kumulaci stavebních prací.
Budova je navržena tak, že zastíní dům, ve kterém bydlím.
Pro aktualizovaný záměr platí, že po výstavbě budou
dodrženy všechny normové požadavky na proslunění a
denní osvětlení okolních objektů. Ve většině případů dojde
u okolní zástavby po výstavbě hotelu ke zlepšení situace
denního osvětlení a oslunění.
Příprava výstavby si vyžádá vykácení stávajících vzrostlých, Záměr zachovává zeleň, která není v konfliktu s novými
zdravých stromů.
objekty případně s úpravami parteru. Odstraňovaná zeleň
bude nahrazena v rámci sadových úprav, záměr předpokládá
výsadbu stromořadí podél západní i východní fasády a
v Jemnické ulici.
Nový komplex je půdorysně větší, kvůli jeho výstavbě Záměr rozšiřuje plochy zeleně a veřejného prostoru v území,
zanikne pruh zeleně.
také vytváří rozsáhlou zelenou střechu na dvojpodlažní části
objektu.
Oblast Kačerova a Budějovické již tak trpí nadměrnou
automobilovou dopravou a s tím spojeným hlukem a
prašností, nehledě k množství zaparkovaných aut ve všech
přilehlých ulicích a rovněž architektuře, která arogantně
ignoruje okolní zástavbu. Nepříjemně na mě působí
skutečnost, že takové zásahy do života obyvatel nejsou s nimi
předem konzultovány a dokonce možnost vyjádřit se k nim je
časově velmi omezená. Doufala jsem, že tyto praktiky už
budou konečně minulostí. Prosím tedy, abyste při posuzování
tohoto (a podobných) záměru vzali v potaz i zájmy nás, kteří v
této oblasti bydlíme.
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V rámci provedených hodnocení byla zohledněna
automobilová doprava ve výhledu k horizontu zprovoznění
záměru. Hodnocení prokázalo, že záměr nezpůsobí zhoršení
životního prostředí nad úroveň danou platnými limity a
v případě nadlimitní zátěže jsou navržena taková opatření,
která vliv záměru eliminují.
Navržený objekt hotelu tvoří v daném místě lokální
dominantu se specifickou náplní (kongres, restaurace, café,
drobný retail), akcentuje nároží v odstupu od křižovatky tak,
aby umožnil příjemný průchod obyvatel zelenou osou mezi
Baarovým parkem a nově realizovaným parkem Brumlovka
s dětským hřištěm.
Oznámení EIA bylo zveřejněno v informačním systému po
zákonem danou dobu, stejně tak tomu bude u Dokumentace
a Posudku EIA.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I.

Obchodní firma
BBC Building H, s. r. o.

A.II. IČ
281 62 889
A.III. Sídlo
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4
A.IV. Jméno, příjmení, adresa a telefon oprávněného zástupce investora
Ing. Martin Unger
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4
tel.: 602 484 193
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název: Hotel Vyskočilova
Zařazení: Záměr spadá do kategorie II – bod 10.6 – Nové průmyslové zóny a záměry
rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou
nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2
zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou
výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

B.I.2. Rozsah záměru
Posuzovaný záměr je na základě projednání ve Zjišťovacím řízení, stanovisek
veřejnosti, samosprávy a státní správy a po odborném přehodnocení zredukován o cca
50 % kapacity funkčních ploch a parkovacích míst a představuje pouze výstavbu
hotelu s kongresovým centrem. Současně lze konstatovat, že záměr kapacitně
koresponduje se stávající zástavbou v daném místě. Objekt bude disponovat
dostatečným počtem parkovacích míst v podzemí a vytvoří kvalitní a příjemná veřejná
prostranství včetně dostatku zeleně.
Výška budovy hotelu bude 13 podlaží, vzhledem k niveletě ul. Vyskočilova je
výška objektu (vč. technologického zázemí) předpokládána cca 53,1 m od úrovně
chodníku. Hotel bude mít dvojpodlažní podestu, jejíž horizontální rozměry budou cca
64 × 50 m. Objekt bude mít dva suterény a třináct nadzemních podlaží. Vrchní podlaží
půdorysně ustupují vůči spodní konstrukci.
Celková plocha pozemků stavby činí 5 433 m2, celková zastavěná plocha objektu
bude cca 3 410 m2. Celková hrubá podlažní plocha nadzemní části bude činit max.
15 515 m2.
V 1. NP hotelu bude umístěn hlavní vstup do objektu s lobby a recepcí, restaurace
a bar se zázemím, v kongresové části pak kavárna a pronajímatelné obchodní jednotky.
Ve 2. nadzemním podlaží budou administrativní a kongresové sály a jejich technické a
provozní zázemí. Od třetího nadzemního podlaží budou hotelové pokoje až po 13. NP,
kde bude kromě pokojů také fitness. Na střeše budou umístěny technologie.
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Stavba bude mít suterénní parking, v němž bude umístěno 152 parkovacích stání.
Střešní plochy dvoupodlažní části budou ozeleněny intenzivní a extenzivní zelení.
Sadové úpravy budou realizovány i v širším okolí objektu a zahrnují sadové úpravy
v parteru, které zasahují částečně i na sousedící pozemky a střešní zeleň na
dvoupodlažním objektu. Stávající i navržené plochy trávníku se stromy a keři budou
doplněny výsadbou stromů ve zpevněných plochách.
Tab. B.1. udává předpokládané výměry podle funkčního využití v objektu.
Tab. B.1. Výměry* funkčního využití – Hotel Vyskočilova (m2)
*
plochy jsou uvedeny včetně nenosných konstrukcí (dělící konstrukce a příčky – v rámci sociál. zařízení, po obvodě skladů, instalačních a
výtahových šachet atd.)

1. a 2. nadzemní podlaží
Využití

1. NP

2. NP

Kongresové centrum (sály, zasedací místnosti, foyer a zázemí)

135

1 370

Gastroprovozy – restaurace, café a bar vč. zázemí

835

75

1 020

1 195

Společné vstupní plochy hotelu v přízemí, zázemí hotelu a ostatní
provozní prostory a komunikace
Retail (včetně zázemí)

240

Celkem

2 230

2 640

3. – 13. nadzemní podlaží
Využití
Prostory HOTELU (pokoje,
komunikace, zázemí, TZB)

3. NP

4. – 10. NP

11. NP

12. NP

13. NP

810

7×795

790

755

560

3

25

72

790+3

755+25

660+72

Fitness (včetně sociálního zázemí)

100

Terasy se zelení na střeše
Celkem

1962
810+1962

7×795

Podzemní podlaží
Parking vč. automyčky

2. PP

1. PP

2 640

2 715

70

100

Plochy komunikací (vč. únikových cest)
Technické místnosti (TZB, strojovny, rozvodny atd.), instalační šachty a sklady
Celkem

B.I.3.

520

415

3 230

3 230

Umístění záměru

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4, katastrální území Michle.
Záměr je umístěn na pozemek v Praze 4 – Michli v území BB centra, který je
ohraničený ze severu ulicí Jemnická, ze západu ulicí Václava Sedláčka a z jihu ulicí
Vyskočilovou. Výchozím předpokladem návrhu je uvolnění pozemku parc. č. 60/8 od
stávajících kancelářských, morálně a technicky zastaralých objektů. Na jejich místo je
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navržen objekt hotelu s kongresovým centrem. Stavba bude mít podnož suterénního
parkingu s jedním vjezdem, situovaným v západní hraně objektu kongresového centra,
a to z nově navržené obslužné komunikace, která propojí ze severozápadu ulici
Jemnickou jihovýchodně s ulicí Vyskočilovou a bude vedena v průjezdu objektem.
Přehled parcelních čísel dotčených pozemků a jejich majitelů je uveden v tab. B.2.,
B.3. a B.4.
Tab. B.2. Pozemky stavby – trvalé zábory (hranice stavby)
obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku

Výměra

vlastník
2

Praha

Michle 727750

456/20

ostatní plocha

293 m BBC Building H s. r. o.

Praha

Michle 727750

60/10

ostatní plocha

933 m2 BBC Building H s. r. o.

Praha

Michle 727750

60/1

ostatní plocha

1 685 m2 BBC Building H s. r. o.

Praha

Michle 727750

60/8

zast. plocha a nádvoří

2 424 m2 BBC Building H s. r. o.

Praha

Michle 727750

60/18

ostatní plocha

98 m2 BB C – SERVICES, s. r. o.

Tab. B.3. Pozemky stavby – dočasné zábory pro realizaci přípojek, komunikace a
sadových úprav
obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku

výměra

vlastník
2

Praha

Michle 727750

31/1

ostatní plocha

Praha

Michle 727750

60/2

ostatní plocha

3 464 m BB C – SERVICES, s. r. o.

Praha

Michle 727750

60/4

zast. plocha a
nádvoří

Praha

Michle 727750

60/9

ostatní plocha

BBC Building H s. r. o.
351 m2 Mazurová Jana
Kadera Jiří

Praha

Michle 727750

60/13

ostatní plocha

500 m2

Praha

Michle 727750

60/16

ostatní plocha

254 m2 Hl. město Praha

Praha

Michle 727750

310/151

ostatní plocha

10 927 m2 Hl. město Praha

Praha

Michle 727750

456/17

ostatní plocha

795 m2 BB C – Building D, k. s.

Praha

Michle 727750

456/39

ostatní plocha

551 m2 BB C – SERVICES, s. r. o

Praha

Michle 727750

456/40

ostatní plocha

1 751 m2 BB C – SERVICES, s. r. o.

Praha

Michle 727750

456/41

ostatní plocha

Praha

Michle 727750

3247/1

ostatní plocha

1 662 m2 Hl. město Praha

Praha

Michle 727750

3247/2

ostatní plocha

2 491 m2 Hl. město Praha

Praha

Michle 727750

3247/3

ostatní plocha

11 m2 BB C – SERVICES, s. r. o.

Praha

Michle 727750

3247/5

ostatní plocha

52 m2 BBC Building H s. r. o.

534 m2 Hl. město Praha
1 436 m2

Byznys Centrum
Vyskočilova, s. r. o.

Byznys Centrum
Vyskočilova, s. r. o.

227 m2 BB C – Building A

Tab. B.4. Pozemky stavby – dočasné zábory pro zařízení staveniště (oplocení)
obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku

výměra

vlastník
2

Praha

Michle 727750

456/20

ostatní plocha

293 m BBC Building H s. r. o.

Praha

Michle 727750

60/10

ostatní plocha

933 m2 BBC Building H s. r. o.

Praha

Michle 727750

60/1

ostatní plocha

1 685 m2 BBC Building H s. r. o.

Praha

Michle 727750

60/8

zast. plocha a
nádvoří

2 424 m2 BBC Building H s. r. o.
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98 m2 BB C – SERVICES, s. r. o.

Praha

Michle 727750

60/18

ostatní plocha

Praha

Michle 727750

60/2

ostatní plocha

534 m2 Hl. město Praha

Praha

Michle 727750

60/16

ostatní plocha

254 m2 Hl. město Praha

Praha

Michle 727750

310/151

ostatní plocha

10 927 m2 Hl. město Praha

Praha

Michle 727750

456/41

ostatní plocha

Praha

Michle 727750

3247/2

ostatní plocha

Praha

Michle 727750

3247/5

ostatní plocha

B.I.4.

227 m2 BB C – Building A
2 491 m2 Hl. město Praha
52 m2 BBC Building H s. r. o.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Hodnocený objekt Hotel Vyskočilova je součástí komplexu „BB Centrum“, který
je budován v okolí ulic 5. května a Vyskočilova. Záměrem výstavby Hotelu
Vyskočilova je vybudování hotelových ubytovacích kapacit s kongresovým centrem
zahrnujících pokoje pro hosty, restaurace, wellness a fitness pro hotelové hosty a
samostatný provoz kongresového centra, které bude provozně spojeno s hotelem
(možné ubytování hostů kongresu). V podzemí posuzovaného objektu Hotel
Vyskočilova budou vybudovány garáže pro osobní automobily. Vjezd a výjezd do
podzemního parkingu bude situovaný v západní hraně kongresového objektu do
průjezdu.
Záměr představuje hotelový objekt a kongresové centrum. Záměr neumisťuje
bydlení, průmyslové provozy nebo velké skladové prostory s velkými nároky na
energie nebo dovoz surovin a zboží. Součástí záměru budou restaurace, v podzemním
podlaží může být i malá automyčka pro potřeby návštěvníků hotelu.
Záměr je umisťován do území, ve kterém probíhá v posledních letech rozvoj – a je
zde tudíž plánována další výstavba, v tuto chvíli v různých fázích projektové přípravy.
Tento fakt je v následném posouzení zohledněn – jak akustická studie, tak i hodnocení
vlivu stavby na kvalitu ovzduší uvažuje jako výchozí stav situaci v roce 2018, kdy se
předpokládá naplnění BB Centra známými záměry. V hodnocení je tak zahrnuta
kumulace se všemi záměry BB Centra, stejně jako se všemi záměry v širším okolí,
které mají být výhledově realizovány. Dopravní výpočty však vycházejí
z parametrizací území, které je rozděleno do zón/okrsků reprezentujících určitou část
území, v zásadě se jedná o ZSJ, nikoliv tedy o konkrétní objekty. Záměry, o kterých
měl zpracovatel dopravních dat bližší informace (objem a termín zprovoznění), byly
konkrétně zohledněny, u ostatních se vycházelo z předpokladů postupného naplňování
územního plánu. V místech rozvojových ploch je výstavba zahrnuta kapacitami
územního plánu.
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V době výstavby se nepředpokládá stavební činnost v blízkém okolí. Objekt Delta
je dokončen, do doby zahájení výstavby hotelu bude plně obsazen. Při výstavbě
nedojde ke kumulaci vlivů na životní prostředí s jinými záměry.

B.I.5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant

V současné době probíhá dostavba BB Centra, které v sobě zahrnuje objekty
administrativní, obchodní, bytové a občanské vybavenosti. Stavba je prováděna
v duchu studie Brumlovka – Baarova z roku 1993 (autor Studio a). Okolí Vyskočilovy
ulice je kvůli svému situování u poměrně zatížené ulice vymezena převážně pro
výstavbu nebytových (zejm. administrativních) budov. Využití pozemků pro stavbu
hotelu je funkčně logickým pokračováním stavebního rozvoje lokality. Plánovaná
výstavba navazuje na předpokládané využití širšího území jako komplexu
administrativních a bytových budov včetně občanské vybavenosti a na jejich provoz
vázaných doplňkových služeb.

Již uvedená studie z roku 1993 a její následné aktualizace proto předpokládaly
rozvoj městských funkcí (administrativa, obchod, služby) podél rušných komunikací,
realizované a plánované objekty v těchto polohách pak umožňují v navazujícím
chráněném prostředí realizovat výstavbu objektů bytových, spojených s rozvojem
rekreačních ploch parkové zeleně a občanské vybavenosti.
Tento koncept je v rámci BB Centra dlouhodobě naplňován, po realizaci prvních
etap výstavby administrativních domů jsou na navazujících – chráněných – plochách
zrealizovány objekty bytové (Villas v Želetavské ul., Rezidenční park Baarova) nebo
občanská vybavenost (Společenské centrum včetně školky v ul. Za Brumlovkou, Park
Brumlovka (1. etapa), rekonstrukce Základní školy v ul. Baarova, Park Baarovka). Při
ul. Vyskočilova vzniklo Centrum volného času Brumlovka.
Navrhovaný záměr je pokračováním popsané koncepce – parcela bude uvolněna
od stávající dvojice administrativních panelových domů, které jsou v dnešní době
morálně i technicky dožilé. Původní využití (ubytovna) je dlouhodobě nahrazeno
v obou objektech využitím kancelářským, avšak prostorové uspořádání staveb a jejich
konstrukční a technické limity neumožňují, toto změněné užívání obstálo dnešním
požadavkům a současnému standardu.
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Rovněž využití současného parteru pro obchod, služby a další aktivity tak, aby
nabídka odpovídala probíhající proměně území, je problematické, či z technických a
prostorových důvodů nemožné. Současně je důležité zdůraznit, že u stávajících
objektů je zcela nedostatečně vyřešené parkování, objekty nemají vymezen dostatečný
počet parkovacích stání. Také u objektů nelze hovořit o veřejném či městském
prostoru v jejich bezprostředním okolí.
Uvažovaný záměr novostavby je tedy pokračováním postupné proměny lokality
v moderní městskou čtvrť – objekt hotelu a kongresového centra vhodně doplňuje
stávající využití území o novou potřebnou funkci a rozvíjí tak polyfunkčnost území,
kvalitu a pestrost služeb v místě, což zpětně přinese pozitivní dopady zejména na
dopravu, jak individuální, tak veřejnou, kterou investor předpokládá dále podporovat a
rozvíjet. Parter objektu s nabídkou prostor pro obchod a služby rovněž rozvíjí
započatou proměnu parteru ulice Vyskočilova ve skutečnou městskou třídu.
Uvedeným trendům proto odpovídá také řešení, zahrnující sadové úpravy s vodním
prvkem a rozvoj stromořadí v ulici založených v předchozích etapách výstavby.
Řešené území se nachází v ploše s funkčním využitím ÚPn stanoveným jako
všeobecně smíšené (SV), v níž není stanoven kód míry využití území. Plocha je
definována jako SV, tedy území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo
kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu,
veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 %
celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. V území SV, vymezeném cca
ulicemi Vyskočilova, Jemnická, Baarova a Michelská je tento předpoklad díky
pestrosti stávající zástavby (administrativní i bytové objekty, služby) splněn, na
vlastním pozemku stavby (hotel, kongresové centrum, restaurace, obchody) je také
navržena zástavba s několika různými a vzájemně se doplňujícími funkcemi.
Lokalita pro navrhovanou stavbu Hotelu Vyskočilova je ohraničena
komunikacemi Vyskočilova, Jemnická a Želetavská. V současné době se v místě
nachází dvojice administrativních panelových domů, výchozím předpokladem návrhu
je uvolnění pozemku parc. č. 60/8 od těchto objektů.
V rámci Dokumentace EIA byla navržena, oproti původnímu záměru významně
redukovaná, nová varianta záměru. Nově nebude realizován objekt administrativní
budovy, záměr předpokládá pouze výstavbu hotelu s kongresovým centrem.
V Dokumentaci EIA je posuzována tato jedna varianta, její vlivy jsou v příslušné
kapitole porovnány s vlivy varianty, která byla předmětem Oznámení EIA.
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B.I.6.

Popis technického a technologického řešení záměru

Architektonické a urbanistické řešení
V urbanistickém kontextu multifunkčního areálu BB centra představuje
navrhovaná nárožní dominanta objektu hotelu v ulici Vyskočilově významný
orientační bod pěší osy mezi vybudovanými parkovými plochami na severu u ulice
Baarovy a připravovanými parkovými plochami na jihu u ulic Václava Sedláčka a
Hodonínské. Štíhlá vertikála navazuje na obdobnou hmotu bytového objektu severně
u ulice Baarovy, u které bylo ověřeno, že obdobné měřítko a proporce se dobře
integruje do blokové formy zástavby převažující v území. Z hlediska funkce platí, že
hotel střední kapacity s konferenčním centrem zvyšuje funkční diverzitu v daném
území a obohacuje živý městský parter ve Vyskočilově ulici o další veřejně využitelné
prostory (restaurace, univerzální sály).

Oproti předchozímu konceptu, který byl předmětem Oznámení EIA, byly pro fázi
posuzování vlivů na životní prostředí výrazně redukovány kapacity záměru – byl
přehodnocen záměr výstavby administrativní budovy a uvolněný pozemek bude zčásti
využit pro konferenční centrum, které bude situováno ve druhém podlaží společné
podnože budovy hotelu a zčásti bude tento uvolněný pozemek využit pro vytvoření
nového veřejného prostoru – malého náměstí.
Objekt Hotelu Vyskočilova umístěný na pozemek v území BB centra, je
ohraničený ze severu ulicí Jemnická, ze západu ulicí Václava Sedláčka a z jihu ulicí
Vyskočilovou. Výchozím předpokladem návrhu je uvolnění pozemku od stávajících
objektů. Na toto místo je navržen solitérní objekt hotelu s dvoupodlažním
kongresovým centrem. Objekt hotelu bude mít menší půdorysnou stopu než okolní
administrativní objekty BB Centra, svojí výškou, která akcentuje nároží ulice
Vyskočilovy a Václava Sedláčka, naváže na výškovou hladinu bytového objektu
v ulici Baarova. Objekt má navrženo třináct nadzemních podlaží a technickou
nástavbu, v podzemí dvě podlaží určené pro parkování a technické místnosti.
Z ulice Václava Sedláčka je navržen prostor předjezdu hotelu. Pod nižší částí
hmoty s kongresovým sálem je navržena obslužná, převážně zásobovací komunikace,
která propojí ze severozápadu ulici Jemnickou jihovýchodně s ulicí Vyskočilovou.
Komunikace umožní bezkolizní pohyb obslužných vozidel okolo hotelu, zároveň zde
budou umístěny výjezd a vjezd do podzemních garáží a zásobování hotelu. Takto
komunikacemi vymezený prostor definuje půdorysnou stopu hmoty.
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Samotná hmota je prostorově členěna na horizontální dvoupodlažní podnož
s lobby, restaurací, administrativní a kongresovou sekcí hotelu, na ní je posazena
samotná 11podlažní hmota ubytovací části s technickým podlažím nad částí této
hmoty. V nejvyšším patře jsou navrženy pokoje vyššího standardu a fitness pro
hotelové hosty s výhledem do parkových prostor před administrativním objektem
Delta a pokračujících do parku Jih. Hlavní vstup do objektu je navržen ze západní
strany od ul. Václava Sedláčka z velkorysého prostoru předjezdu hotelu s parkovými
úpravami. Vertikální hmota ubytovací části je v horních podlažích modelována do
klínovitého zakončení, které zajistí dostatečné oslunění a osvětlení bytových objektů
v Jemnické ulici.
Hlavní vstup bude v přízemí do lobby hotelu s recepcí, na niž naváže garden
lounge, bar a restaurace. Restaurace umístěná na západní straně objektu bude mít i
samostatný vstup od ulice Václava Sedláčka a venkovní sezení, které oživí parter
v teplých měsících. Z ulice Vyskočilovy je navržen také samostatný vstup do
Kongresového centra s vlastním zázemím a recepcí. V nižší části hmoty směrem
k budoucímu náměstí jsou předpokládány prostory pro obchody a kavárnu v parteru
objektu.
Ve 2. nadzemním podlaží bude umístěno kongresové centrum s teoretickou
kapacitou až 500 osob, které bude představovat velký sál dělitelný na několik menších,
samostatně fungujících prostor, a druhý menší sál, dělitelný na zasedací místnosti,
společné foyer a terasu. V neveřejné části bude umístěno zázemí hotelu, zázemí pro
zaměstnance, sklady, technologické místnosti a strojovna kongresového centra.
Od 3. NP budou v patrech základní hotelové pokoje, ve vyšších patrech budou
pokoje s terasami a hotelový fitness.
Zásady technického řešení
Navrhovaný objekt je uvažován jako železobetonový monolitický skelet,
konstrukce bude navržena jako jeden dilatační celek. Vzhledem k půdorysným
rozměrům se v rozsahu 2. PP – 2. NP počítá s rozdělením betonáže smršťovacím
pruhem. Hotelová budova má navrženy dva suterény a třináct nadzemních podlaží.
Půdorys tvar je přibližně obdélníkový o rozměru 70 × 50 m, od 3. NP výše pokračuje
pouze obytná část hotelu lichoběžníkového tvaru o rozměru přibližně 42 × 23 m.
Konstrukční systém představuje železobetonový monolitický skelet doplněný
obvodovými a jádrovými stěnami v suterénu. V nadzemních podlažích přejde do
kombinovaného systému s větším podílem nosných železobetonových stěn.
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Založení
S ohledem na geologické podmínky zájmového území a zkušenosti z okolních
budovaných objektů je možné uvažovat jak o hlubinném, tak plošném založení
objektu.
Konstrukčně bezpečné řešení nabízí hlubinné založení objektu na
velkoprůměrových pilotech průměru 900 a 1200 mm vetknutých do horninového
podloží (slabě zvětralé jílovité břidlice), které se nachází blízko pod základovou
spárou. Přes hlavu pilot bude provedena podlahová deska vzdorující tlakové vodě
v dimenzi 450–500 mm.
Plošné založení objektu na úrovni základové spáry +239,150 m. n. n (+240,400 m.
n. m v části půdorysu) je podmíněné, s ohledem na podlažnost navrhovaného objektu,
celoplošnou přítomností únosného skalního podloží kvality R4. Základovou desku je
možné předběžně uvažovat tloušťky 600–650 mm navíc s lokálním zesílením pod
nejvíce zatíženými sloupy na 900–1000 mm. Tento předpoklad bude ověřen
podrobným inženýrsko-geologickým průzkumem v dalších fázích přípravy stavby.

Zajištění stavební jámy
Na základě provedeného IG průzkumu blízkého okolí lze předpokládat, že
podzemní voda bude ovlivňovat konstrukci spodní stavby, stejně tak i zajištění
stavební jámy a realizaci stavby. S ohledem na předpokládanou úroveň hladiny
podzemní vody a průlinový charakter podloží bude nutné navrhnout pažící konstrukci
stavební jámy pravděpodobně pomocí berlínských záporových stěn s převážkami ve
dvou až třech úrovních s vnějšími čerpacími jímkami a obvodovou drenáží.
Konečné řešení založení objektu, ochrany spodní stavby proti tlakové vodě a
zajištění stavební jámy bude navrženo na základě podrobného inženýrskogeologického průzkumu a technického a ekonomického vyhodnocení všech variant.
Předběžně lze navrhnout, s ohledem na využití podzemních podlaží pro parking,
spodní stavbu objektu jako „bílou vanu“ z vodostavebného betonu s omezenou šířkou
trhlin, se systémovým těsněním pracovních spár a s krystalizační přísadou betonu.
Spodní stavba
S ohledem na výsledky průzkumu bludných proudů (elektrokoroze) okolních
objektů lze předpokládat, že obvodové konstrukce spodní stavby budou realizovány
zvýšeným krytím betonářské výztuže, navíc z vodostavebného betonu s omezeným
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průsakem (35 mm). Konstrukce podlahové desky na pilotech (v případě varianty
hlubinného založení) je nutné uvažovat v dimenzích 450–500 mm, u obvodových stěn
v dimenzích 300–350 mm. Pracovní spáry konstrukce bude nutné řešit jako vodotěsné
vkládáním systémových těsnících prvků. Stropní konstrukce podzemních podlaží
(převážně bodově podepřené desky v rastru) v návrhu respektují parkovací stání a
dopravní pruhy, sloupy v místech výtahových, schodišťových jader a ramp doplní
nosné železobetonové stěny.
Stropní desky podzemní podlaží, stejně jako v nadzemních podlažích, je vhodné
řešit jako tvarově proměnné se základní tloušťkou 200–220 mm zesílené hlavicemi
nebo lépe deskovými průvlaky ve sloupových pruzích tloušťky 320–350 mm. Zesílení
stropních desek PP bude přiznané ve spodním líci. Pozice mimoběžných konstrukcí
nadzemních podlaží vůči sloupům PP budou vynášeny průvlaky zesilující stropní
desku.
Vodorovné konstrukce
Nosná konstrukce je navržena s ohledem na architektonicko-dispoziční řešení,
funkční náplň, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový
monolitický skelet s nosným obvodovým pláštěm.
V parteru je navržen kombinovaný konstrukční systém ze sloupů a stěn, doplněný
na fasádě stěnovými pilíři. Stropní desky na větší rozpětí jsou předběžně navrženy tl.
320–360 mm s vylehčením tvarovkami U-boot vytvářející skrytý trámečkový strop.
Části stropních desek pod hotelovou částí objektu budou tl. 250–260 mm.
Hotelová podlaží jsou konstrukčně uvažována jako podélný stěnový systém
fasádních a vnitřních stěn, které bude doplňovat ztužující komunikační jádro výtahů a
schodiště. Osové vzdálenosti stěn jsou navrženy 7,275 a 8,5 m. Stropní desky jsou
předběžně navrženy tl. 220 mm. Stropní deska bude v okolí oslabení otvoru pro
schodiště zesílena deskovými průvlaky tl. 320–340 mm vynášející schodiště a
mezipodestové stěny. Vykonzolovaná část objektu bude vynášena ve čtyřech
modulových osách příčnými stěnami s průchody, přecházející nad otvorem v mohutný
průvlak, tvořící se stropní deskou T průřez.
Z hlediska statického řešení vodorovných konstrukcí se v objektu nachází dvě
atypická místa. Prvním je zastropení komunikace, která prochází objektem v 1. NP.
Jedná se o rozpon 13 m z obou stran lemovaný nosnými železobetonovými stěnami.
Předpokládá se zastropení pomocí předepnutých prefabrikovaných panelů, alternativně
je možné navrhnout monolitický žb. trámový strop. Druhým atypickým místem je
velký sál ve 2. NP o rozměrech 22×24 m. Dispozice sálu má být volná, proto vhodným
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způsobem zastřešení je železobetonová monolitická deska tl. 300–350 mm, která bude
na obvodu sálu podepřena nosnými stěnami a ve třetinách rozponu předepnutými žb.
průvlaky, jejichž předpokládaný rozměr pod deskou je 800/1300 (b/h). Možnou
variantou je i spřažený ocelobetonový strop tvořený rastrem ocelových vazníků
podpírajících žb. desku ve ztraceném bednění z trapézového plechu.

Výstavba
V době výstavby bude postupováno tak, aby vlivy stavby na okolí byly co nejvíce
redukovány. Mezi opatření v době výstavby patří např.:
 Obyvatelé domů v okolí stavby budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou
jednotlivých etap výstavby. Na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce
stavitele, kterému budou moci občané sdělit své připomínky na postupy provádění stavby
(zejména porušování kázně, špatná očista okolních komunikací, provádění hlučných
operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a pozdních večerních hodinách apod.).
Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu bez zbytečného prodlení.
 Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností a kompresory budou umístěny do krytých
přístřešků.
 Během hlučných stavebních operací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky v předem
daných časech tak, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností.
 Hlučné práce uvnitř budov budou probíhat až po uzavření obvodového pláště.
 V průběhu celé výstavby bude prováděn důsledný oplach aut před výjezdem na
komunikace, čištění povrchu příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště
minimálně jednou denně čistícím vozem se skrápěním kartáčů a sběrem prachu; v době
déletrvajícího sucha bude zajištěno skrápění stavenišť.
 Bude minimalizován pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně
je možné nejvíce pojížděné úseky na staveništi zpevnit.
 V době nepříznivých rozptylových podmínek bude omezen souběh stavebních
mechanismů s vysokým výkonem.
 Sypký odpad ze stavby bude na korbách nákladních automobilů buď kropen vodou nebo
zakrýván plachtami, zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály.
 Po skončení výstavby bude proveden pasport technického stavu objektů v okolí místa
výstavby (Jemnická ulice). Pokud se prokáže poškození některého z objektů vlivem vibrací
z probíhající výstavby hotelu, bude vzniklá škoda majitelům nemovitosti kompenzována.
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Vlastní postup výstavby bude závislý na technických a technologických
možnostech jednotlivých dodavatelů stavby a předpokládá se, že výstavba bude
rozdělena do několika fází.
V 0. fázi výstavby dojde k provedení průzkumů a pasportizací, úpravě pozemku,
výstavbě oplocení stavby, výstavbě zařízení staveniště včetně jeho provizorního
napojení na komunikaci a inženýrské sítě. Bude provedeno odstranění nepoužívaných
odpojených kabelů NN nezbytné pro uvolnění pozemku. Na základě samostatných
rozhodnutí bude provedeno odstranění stávajících staveb a odstranění dřevin.
Souběžně s uvedenými pracemi bude provedeno dočasné přeložení trasy horkovodu.
S ohledem na technologii výstavby stávajících domů – prefabrikované panely –
bude demolice prováděna postupným rozebráním staveb. Po vybourání vnitřních
výplňových konstrukcí, podlah a rozvodů technického zařízení budov (TZB) bude
zahájena postupná demontáž panelů hrubé stavby. Demontované díly budou odváženy
k dalšímu zpracování (drcení, recyklace, separace výztuže atd.), které bude
realizováno zásadně mimo vlastní staveniště.
Po dokončení napojení na komunikaci bude zřízeno oplocení hlavního staveniště a
bude zahájeno hloubení stavební jámy pomocí rypadla. Vytěžená zemina bude
odvážena na skládky, podmínky uložení budou respektovat výsledky průzkumů
kontaminace, které budou provedeny po odstranění stávajících objektů.
Následně bude provedeno založení objektu dle zvolené varianty a bude provedena
betonáž spodní stavby. Následovat bude betonáž nosného skeletu suterénního podlaží a
jeho zastropení na úrovni 0,000, včetně souvisejících hydroizolačních opatření. Beton
bude na stavbu dovážen mixy a na místo určení distribuován zařízením na čerpání
betonové směsi.
Dále bude prováděna hrubá stavba – monolitická železobetonová konstrukce a
následné vyzdívky. Po dokončení betonové konstrukce není předpokládán provoz
těžké stavební techniky v prostoru staveniště, bude probíhat pouze zásobování stavby
potřebným materiálem nákladními automobily a dodávkovými vozy. Po demontáži
jeřábů budou na fasádě domu instalovány nákladní výtahy.
Souběžně s dokončením hrubé stavby bude zahájena montáž rozvodů TZB,
následovat budou práce pomocné stavební výroby (PSV – např. izolace střech,
zateplení a omítky fasád, výplně otvorů, povrchové úpravy atd.)
Dokončení hrubé stavby, respektive její uzavření je plánováno cca za 14 měsíců
po zahájení stavební činnosti. Dalších několik měsíců pak bude probíhat montáž a
úpravy vnitřních konstrukcí, povrchů a rozvodů. Postupně společně s likvidací a sanací
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ploch a nepotřebných kapacit zařízení staveniště budou realizovány terénní úpravy
včetně venkovních rozvodů a retencí, komunikace a výsadby v okolí stavby apod.

B.I.7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

předpokládaný termín zahájení: 2017
předpokládaný termín dokončení: 2018

B.I.8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Hlavní město Praha
Městská část Praha 4

B.I.9.

Výčet navazujících správních rozhodnutí

Navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí a stavební povolení, vydávané
stavebním úřadem MČ Praha 4.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1.

Zábor půdy

Výstavba objektu si nevyžádá trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního
fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Celková plocha trvale dotčeného
území (hranice stavby) bude činit 5 433 m2.
Záměr se nenachází v pásmu 50 m od okraje lesa.

B.II.2.

Voda

V ulici Jemnická je při bližší straně ulice veden veřejný vodovodní řad DN 200 LT
z roku 1975, který po propojení s vodovodem z ulice Telčská 200 L z roku 1975
přechází v dimenzi DN 300. Při vzdálenější straně ulice Jemnická je veden vodovodní
řad DN 100 L z roku 1922. V ulici Želetavská je veden vodovod DN 300 L z roku
2002. Při bližší straně v chodníku ulice Vyskočilova je veden vodovodní řad 500 OC
z roku 1989. Stávající objekt Energoprojektu je napojen dvěma vodovodními
přípojkami z Ulice Jemnická z vodovodu DN 200.
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Objekt bývalého Energoprojektu, bude demolován, stávající vodovodní přípojky
budou odpojeny a zrušeny. Voda potřebná pro výstavbu bude zabezpečena
z provizorní přípojky osazením fakturačního měření na nejbližší požární hydrant,
případně využití stávající přípojky vody objektu z vodovodního řadu v ul. Jemnická.
Potřeba provozní vody může být do doby realizace staveništní či objektové přípojky
pokryta i dovozem cisternami, což bude řešeno dodavatelem stavby. Voda na staveništi
bude používána pro hygienické potřeby zaměstnanců stavby a pro technologické účely.
Předpokládaný odběr bude řádově v malých jednotkách l.s-1.
Objekt hotelu bude mít samostatnou vodovodní přípojku, bude napojen novou
vodovodní přípojkou DN 80 PE na veřejný vodovodní řad DN 300 v ulici Jemnická.
Napojení bude provedeno vysazeným T-kusem a šoupětem se zemní soupravou. Délka
vodovodní přípojky bude 10 m. Potrubí přípojky bude dále zavedeno do objektu a na
prostupu nosnou stěnou bude opatřeno chráničkou. Za vstupem přípojky do objektu
bude osazena vodoměrná sestava. Přípojka vody pro budovu bude přivedena do
suterénu, od vodoměrné sestavy bude potrubí požárního a užitkového vodovodu
vedeno odděleně. Potrubí požárního vodovodu bude vedeno do nejnižšího suterénu,
kde bude napájet nádrž SHZ.
Rozvod studené vody bude veden do prostoru výměníkové stanice, kde bude
napájet systém ústředního vytápění. Zde budou osazeny dva nepřímo ohřívané
zásobníky TUV o objemu 2000 l. Centrální rozvod užitkové vody bude od přípojky
veden pod stropem suterénu k jednotlivým instalačním jádrům. V souběhu se studenou
vodou bude veden i rozvod TUV a CV. Cirkulace bude v objektu realizována jako
nucená. Ze stoupaček budou napojena jednotlivá hotelová patra, na kterých bude
rozvod zokruhován. Z tohoto okruhu budou napojeny jednotlivé pokoje přes uzavírací
armaturu. Logicky pronajímatelné celky v hotelu (restaurace, obchod, wellness,
fitness, atd.) budou opatřeny podružným měřením.
Materiálem rozvodu vody bude pro požární vodovod ocelové pozinkované potrubí.
Materiálem rozvodu užitkové vody bude plastové potrubí (např. Hostalen). Všechny
rozvody užitkové vody budou v celé délce opatřeny návlekovou izolací.
Přehled potřeby vody při provozu objektu je uveden v tab. B.5.
Tab. B.5. Bilance potřeby vody
Funkce

Měrná spotřeba

Počet osob

Potřeba (l.den-1)

Hosté hotelu

500 l/os/den

356

178 000

Zaměstnanci

60 l/os/den

70

4 200

Celkem

182 200
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Při provozu objektu hotelu je předpokládána průměrná denní potřeba cca 182 m3
vody, maximální denní potřeba je odhadnuta na cca 235,0 m3, špičková hodinová
spotřeba na cca 22,5 m3.hod-1, tj. 6,25 l.s-1. Celková průměrná roční potřeba vody bude
činit cca 66 503 m3.rok-1.

B.II.3.

Ostatní surovinové zdroje

Charakter záměru (hotel) nepředpokládá zvýšené nároky na spotřebu surovin
v průběhu provozu. Do hotelu bude průběžně dodáván zejména spotřební materiál
v odpovídajícím množství, pro obchodní plochy a restauraci bude přiváženo zboží a
potraviny podle aktuální potřeby.

B.II.3.1. Elektrická energie
Pro zajištění elektrické energie pro stavbu bude využito stávající el. přípojky do
objektu.
Napojení objektu bude provedeno jako velkoodběr ze sítě PRE distribuce. V rámci
1. PP bude k ulici Vyskočilova umístěna rozvodna VN PRE, které bude vybavena
rozvaděčem RVN o sestavě K+K+K+K (přívod smyčka – vývod smyčka – vývod hotel
– rezerva adm.). Rozvaděče budou v zapouzdřeném provedení s plynem SF6 a
umístěny budou na zdvojené podlaze. Přívod VN bude napojen na síť PRE Distribuce
v napěťové hladině VN 22 kV. Pro objekt jsou navrženy suché transformátory
o výkonu 2×630 kVA, které budou napojeny na rozvaděč RH1.
Hlavní rozvody budou provedeny kabely CHKE-R, uloženými ve vodorovných
trasách v kabelových žlabech (rošt, drátěné žlaby) MERKUR, ve svislých trasách na
kabelových roštech typu RI popř. bude použito přípojnicového systému. Pro kabely
CHKE-V (nehořlavé), které souvisí s požární bezpečností, budou použity samostatné
trasy s příslušnou požární odolností. Kabelové prostupy mezi požárními úseky budou
utěsněny protipožárním tmelem a protipožární omítkou. Ostatní prostupy budou
esteticky a stavebně upraveny a začištěny.
Budou použita osvětlovací tělesa s elektronickými předřadníky se zdroji T5 popř.
LED technologie, v prostorech technických popř. hygienických budou použita svítidla
se zdroji LED popř. kompaktní zářivky.
Při provozu objektu Hotel Vyskočilova se předpokládá celkový instalovaný příkon
1852,5 kW, soudobý příkon spotřebičů se odhaduje na 898 kW.
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Pro náhradní napájení bude použit dieselagregát o výkonu cca 400 kVA umístěný
v 1. PP objektu. Vyústění výfuku bude provedeno na střechu pomocí kouřovodu –
nerezový systémový výfuk. Od dieselagregátu budou přivedeny napájecí nehořlavé
kabely do rozvaděče RDH. Na náhradní napájení budou napojeny všechny spotřebiče
související s požární bezpečností, tj. požární ventilátory a jejich provozní klapky, dále
pak sprinkler (SHZ), elektrická garážová vrata, osvětlení na schodištích, části osvětlení
chodeb a garáží, SOZ, celý systém M+R a evakuační výtahy. Zálohování rozvodů
nájemce není uvažováno.
Pro doplňování paliva je uvažováno v 1. NP stáčecí místo na fasádě objektu.

B.II.3.2. Vytápění
Objekt Hotelu Vyskočilova bude zásobován teplem pro vytápění, ohřev větracího
vzduchu a ohřev teplé užitkové vody z vlastní objektové horkovodní výměníkové
stanice napojené na rozvody CZT společnosti Pražská teplárenská, a. s., o zimních
jmenovitých provozních parametrech 130/70 °C – PN25. Výměníková stanice bude
umístěna v 1. PP, v samostatné místnosti. Zdroj tepla bude tvořen kompaktní
výměníkovou stanicí s deskovými výměníky horká voda/topná voda. Dva výměníky
budou sloužit jako zdroj tepla pro vytápění, jeden pro přípravu TUV. Přehled spotřeby
tepla při provozu objektu Hotel Vyskočilova je uveden v tab. B.6.
Tab. B.6. Potřeba a spotřeba tepla
Potřeba tepla
Vytápění

336 kW

Vzduchotechnika

554 kW

Ohřev TUV

350 kW

Celkem

1 223 kW
Spotřeba tepla (roční)

Vytápění

576 MWh

Vzduchotechnika

668 MWh

Ohřev TUV

1 266 MWh

Celkem

2 510 MWh

B.II.3.3. Chlazení
Objekt Hotel Vyskočilova bude vybaven samostatným zdrojem chladu a rozvody
chlazené vody pro potřeby klimatizačního zařízení budovy. Zdrojem chladu budou
kompresorové chladící jednotky se šroubovým kompresorem a vodou chlazenými
kondenzátory a se suchými chladiči na střeše objektu.
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Chladicí jednotky budou umístěny ve strojovně chlazení v suterénu objektu hotelu.
Ve shodné místnosti bude umístěna i strojovna chlazení s rozdělovačem/sběračem
jednotlivých okruhů, zabezpečovacími a pojistnými prvky soustavy a hospodářství pro
plnění a dopouštění chladícího okruhu kondenzátoru jednotky.
Bilance potřeby chladu je uvedena v tab. B.7.
Tab. B.7. Potřeba chladu
Potřeba chladu
Vzduchotechnika

366 kW

Maximální potřeba chladu objektu

680 kW
Spotřeba chladu (ročně)

Statické chlazení

277 MWh

Chlazení větracího vzduchu

348 MWh

Celkem

625 MWh

Pro rozvod chlazené vody v objektu bude navržen uzavřený systém s nuceným
oběhem chlazené vody. Rozvody chlazené vody budou provedeny z ocelového potrubí
tepelně izolovaného rourovými izolačními hadicemi tloušťky odpovídající okolnímu
prostředí, ve kterém budou rozvody vedeny, aby nedocházelo k nežádoucí kondenzaci
vodní páry. Vertikální stoupací rozvody do jednotlivých podlaží budou provedeny
v instalačních jádrech objektu, horizontální rozvody budou vedeny pod stropem.
Chladiče vzduchotechnických jednotek budou napojeny samostatným okruhem ze
strojovny chlazení. Od jednotlivých spotřebičů chladu bude proveden odvod
kondenzátu do kanalizační soustavy objektu.

B.II.3.4. Plyn
V hotelu bude využíván zemní plyn pro účely vaření, objekt bude napojen na stávající
STL plynovodní řad PE 63 v ulici Jemnická přípojku D32. Přípojka bude ukončena
v suterénu, kde bude osazeno měření a regulace. Materiálem přípojky bude PE potrubí
vedené v pažené rýze. Krytí přípojky bude 1,1 m a potrubí bude v celé délce opatřeno
výstražnou fólií a signalizačním vodičem. V místě protlaku bude umístěno v chráničce.
Potrubí bude uloženo na pískovém loži a opatřeno pískovým obsypem. Za vstupem
přípojky do objektu bude na potrubí osazen kulový uzávěr příslušné dimenze. Potrubí
bude dále vedeno k jednotlivým plynovým spotřebičům umístěným v kuchyni,
předpokládá se plynový sporák a plynový konvektomat. Oba tyto spotřebiče budou
taktéž opatřeny kulovým kohoutem příslušné dimenze. Materiálem vnitřního rozvodu
bude ocelové potrubí bezešvé spojované svařováním. Potrubí bude v celé délce
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natřeno ochranným nátěrem žluté barvy. Na prostupu dělícími konstrukcemi bude
plynovod opatřen chráničkami o stupeň vyšší dimenze. Hodinová potřeba plynu bude
činit 2,2 m3.hod-1 pro sporák a 2,8 m3.hod-1 pro konvektomat. Celková roční spotřeba
plynu bude činit cca 5 000 m3.rok-1.

B.II.4.

Nároky na dopravu a dopravní infrastrukturu

Výstavba
Pro přístup na staveniště bude zřízen dočasný vjezd z ulice Vyskočilova a výjezd
na Jemnickou. Staveništní doprava bude na lokalitu přijíždět Vyskočilovou od
Michelské a odtud pravým odbočením do prostoru stavby. Výjezd pak bude na
Jemnickou do ulice Václava Sedláčka a levým odbočením na Vyskočilovu a dále na
Michelskou směrem k Jižní spojce.
V areálu stavby budou zřízeny staveništní komunikace z panelů (místa ochrany
sítí) či štěrku. V rámci plochy staveniště bude před výjezdem zřízena oklepová a čistící
plocha. Pro vjezd a výjezd k zařízení staveniště a parkování osobních aut bude využito
stávající parkoviště s vjezdem z ulice Jemnická. Po celou dobu výstavby bude
respektována stávající niveleta vjezdů, veškerá zařízení stavby (oklepová rampa a
čištění vozidel apod.) budou umisťovány v rámci areálu staveniště tak, jak jej definuje
hranice záboru – oplocení stavby.
Trasy vozidel obecně směřují co nejdříve na komunikace vyšší třídy, to znamená
na ulici 5. května či Jižní spojku v místě možného napojení do obou směrů těchto
komunikací. Dopravní režim odvozu výkopku bude stanoven podle technického
vybavení vybraného dodavatele stavby a způsobu svislé dopravy těžené zeminy
z jámy. Projekt předpokládá těžení rypadlem v jámě a svislou dopravu po šikmé
rampě, dotěžení jámy pak kontejnery, které budou nakládány přímo na nákladní
automobily. Vertikální doprava materiálu bude zajišťována jeřáby provedenými
v objektu, beton bude dopravován ramenovým čerpadlem, dále budou využívány
stavební výtahy.
Dopravní trasy pro betonovou směs budou upřesněny dle výběru dodavatele. I pro
tuto fázi výstavby a odpovídající provoz nákladních vozidel jsou dopravní trasy
navrhovány podle stejných zásad – jen v nezbytně nutných případech zatěžovat
obslužné komunikace.
Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována. Používané
veřejné komunikace je povinen dodavatel po dokončení stavby uvést do původního
stavu. Průjezdnost všech komunikací bude v max. možné míře zachována.
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Denní počet automobilů v průběhu stavby se různí dle etapy stavby a je odhadován
následovně:
 V 1. etapě výstavby se jedná především o odvoz zeminy, stavební jámu a je předpokládáno
celkem 50 aut za den (frekvence nakládky cca 6 aut za hodinu, nákladní auto s návěsem
10 m3)
 Pro 2. etapu výstavby týkající se především betonáže se předpokládá celkem 25 aut za den
(frekvence nakládky cca 6 aut za hodinu, nákladní automobily)
 Pro 3 – 5. etapu výstavby množství aut můžeme vzhledem ke stupni dokumentace
odhadovat – frekvence cca 2 – 3 auta za hodinu (nákladní automobily)
 Ve všech etapách pro příjezd na vlastní zařízení staveniště – osobní automobily a vozidla
do 3,5 t lze odhadnout na max. cca 5 aut/hodinu.

Provoz
Dopravní napojení objektu je řešeno nově vybudovanou obslužnou komunikací
mezi ul. Jemnická a Vyskočilova, která bude sloužit pro zásobování a vjezd do
podzemních podlaží. Navržen je jednosměrný pohyb z Jemnické do ul. Vyskočilovy.
Při ulici Václava Sedláčka jsou navrženy odstavné plochy pro krátkodobé parkování
autobusů a návštěvníků hotelu nebo taxi a předjezd před vstup do hotelu. Pro
parkování pak budou sloužit podzemní garáže hotelu.
Nejzásadnější změnou místní komunikační sítě je vytvoření nové jednosměrné
komunikace propojující křižovatku Telčská × Jemnická s Vyskočilovou ulicí. Tato
komunikace je navržena jako průjezd objektem bude sloužit pro jeho dopravní obsluhu
– je zde situován parkovací pruh u zásobovacích vstupů do části s hotelem a vjezd do
garáže.
Komunikace v okolí hotelu budou dopravně zklidněny zvýšením plochy vozovky
na úroveň chodníků a vytvořením společného provozu vozidel a pěších. Tato společně
užívaná plocha zahrnuje hotelový předjezd podél ulice V. Sedláčka před hotelovou
částí objektu (která je napojena novým sjezdem před křižovatkou s Vyskočilovou
ulicí), část Jemnické ulice mezi V. Sedláčka a Telčskou, celou plochu křižovatky
Telčská × Jemnická a novou propojku Jemnické s Vyskočilovou ulicí. Předjezd před
hotelem umožní dopravní obsluhu – příjezd hotelových hostů buď vlastními vozy,
taxislužbou, nebo autobusy. Součástí plochy je 6 parkovacích stání pro krátkodobé
použití při příjezdu/odjezdu hotelových hostů.
Podzemní dvoupodlažní garáž bude dopravně připojena z nové komunikace
dvoupruhovou obousměrnou rampou se sklonem 15 %. Část garáže pod hotelem má
navrženy úrovně podlaží vyšší o 0,80 m, pro příjezd na jejich plochu jsou navrženy
dvojice jednosměrných jednopruhových vyrovnávacích ramp o sklonu 17 %. Stavební
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uspořádání umožňuje umístit v garáži 152 parkovacích stání, z toho až 10 splňujících
požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Potřeby dopravy v klidu (parkování a odstavování vozidel) pro navrhované
funkční využití řešeného objektu byly vybilancovány na základě ČSN 73 6110.
Součinitel vlivu stupně automobilizace je ka = 1,25, součinitel redukce počtu stání je kp
= 0,25 – viz tabulka pro výpočet indexu dostupnosti. Podle normy se požadovaný
počet stání stanoví jako součet základního počtu odstavných a parkovacích stání pro
jednotlivé funkce, násobený součinitelem vlivu stupně automobilizace a součinitelem
redukce počtu stání. Realizován má být minimálně požadovaný počet stání navýšený
o stání, která určí investor.
V následujících tabulkách je vypočten index dostupnosti a požadovaný počet
parkovacích stání pro navrhovaný objekt.

Měrná frekvence spojů

117

Součinitel nástupní doby
[min]

23,70

Průměrná čekací doba
[min]

1,8

Doba docházky na
zastávku
[min]

Docházková vzdálenost
[m]

Brumlovka (směr Budějovická)

Frekvence spojů
[spoj/hod]

Zastávka

Součinitel spolehlivosti

Tab. B.8. Výpočet indexu dostupnosti podle ČSN 73 6110

1,39

2,28

3,67

16,34

Brumlovka (směr Vyskočilova)

1,8

19,85

189

2,25

2,72

4,97

12,07

Vyskočilova (směr Brumlovka)

1,8

16,65

87

1,04

3,24

4,28

14,02

Vyskočilova (směr Jemnická/ Pod dálnicí)

1,8

11,40

166

1,98

4,74

6,71

8,94

Jemnická (směr Vyskočilova / Pod dálnicí)

1,8

19,25

234

2,79

2,81

5,59

10,73

Jemnická (směr Hadovitá)

1,8

19,25

220

2,62

2,81

5,42

11,06

Celkový index dostupnosti objektu

Funkce

ukazatel zákl.
počtu stání
[st/jedn.]

Restaurace

1 st./6 m2 plochy pro hosty

Kavárna

2

1 st./6 m plochy pro hosty
2

73,17

Počet stání

Počet
jednotek

základní

koeficienty
k a × kp

požadovaný

240 m2

40,0

1,25 × 0,25

12,5

115 m

2

19,2

1,25 × 0,25

6,0

200 m

2

Obchody

1 st./50 m prodejní plochy

4,0

1,25 × 0,25

1,3

Hotel (****)

1 st./2 lůžka

356 lůžek

178,0

1,25 × 0,25

55,6

Kongresový sál

1 st./3 osoby

700 osob

233,3

1,25 × 0,25

72,9

Odstavná stání určená investorem podle čl. 14.1.6

9,0
158

CELKEM
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Z provedeného výpočtu podle ČSN 73 6110 (viz tabulky) vyplývá, že pro
navrhovaný objekt je potřeba zajistit celkem 158 parkovacích stání, z toho nejméně 7
vyhrazených pro osoby s těžkým pohybovým postižením a 1 pro osoby doprovázející
dítě v kočárku. Návrhem 152 parkovacích stání v garáži a 6 parkovacích stání před
hotelem je tato potřeba splněna.
Pěší tahy v parteru napojují parter objektu na stávající strukturu městských pěších
tahů a existujících chodníků.

Celkový objem vyvolané dopravy (počet automobilů vjíždějící denně do objektu)
bude činit 240 jednosměrných pohybů denně, z čehož 5 jízd budou tvořit nákladní
vozidla zásobování a 3 jízdy zájezdové autobusy. Dopravní řešení předpokládá
bezkolizní dopravní obsluhu stavby a jejich plynulé dopravní napojení na přiléhající
komunikační skelet. Navržen je jednosměrný pohyb z ul. Jemnická do ul. Vyskočilova
– příjezd je uvažován z ul. Vyskočilovy odbočením do Želetavské a odtud dále do
Jemnické, výjezd pak pravým odbočením do Vyskočilovy. Při ulici Václava Sedláčka
jsou navrženy odstavné plochy pro krátkodobé parkování autobusů a návštěvníků
hotelu a předjezd před vstup do hotelu.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Emise v blízkém okolí posuzovaného záměru budou produkovány v souvislosti
s pohybem automobilů v rámci podzemních garáží a na příjezdových a odjezdových
trasách. Vytápění objektu bude realizováno centrálním zásobováním tepla, emise
z výroby tepla nebudou produkovány v místě plánované výstavby a kvalitu ovzduší
v této lokalitě neovlivní.
Pro výpočty emisí z automobilové dopravy v řešeném území a pro přepočet
ostatních liniových zdrojů na rok 2018 byl použit model MEFA-13, který obsahuje
emisní faktory publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba
vozového parku (podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících jednotlivé
limity EURO) pro území hl. m. Prahy v zadaném výpočtovém roce.
V případě hodnocení suspendovaných prachových částic PM 10 byly vedle sazí
emitovaných přímo spalovacími motory do ovzduší (tzv. primární prašnost) vypočteny
také emise částic zvířených projíždějícími automobily (sekundární prašnost).
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Při výpočtu produkce emisí z automobilové dopravy byl také uvažován vliv studených
startů zaparkovaných automobilů. Pro stanovení tzv. víceemisí ze studených startů je
používán výpočetní postup, který zohledňuje skutečnost, že vozidlo se studeným motorem
produkuje větší množství emisí oproti optimálnímu režimu a navíc jejich katalyzátory mají
sníženou účinnost. Emisní bilance objektu je uvedena v tab. B.9.
Tab. B.9. Emise z podzemních garáží (kg.rok-1)
Emise
Hromadné garáže

oxidy dusíku

*

částice PM 10**

benzen

částice PM 2,5**

(kg.rok-1)
Emise
Víceemise
Celkem
*

benzo[a]pyren**
(mg.rok-1)

17,91

0,42

15,74

4,48

304,14

8,02

2,36

0,59

0,57

0,00

2,78

16,33

5,05

304,14

25,93

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOX

**

zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

Hromadné garáže jsou navrženy jako dvojpodlažní, odvětrání bude provedeno
pomocí výdechů, které budou umístěny na střeše objektu, a to ve výšce cca 53 metrů
nad úrovní terénu.
V objektu hotelu bude spalován zemní plyn v kuchyních pro potřeby vaření,
předpokládá se spálení 5 000 m3 zemního plynu za rok. Pro výpočet emisí byly použity
následující emisní parametry:
 20 mg PM10 na 1 m3 zemního plynu
 1 300 mg NOx na 1 m3 zemního plynu

Spaliny z gastroprovozu budou odváděny vzduchotechnikou nad střechu objektu
hotelu. Celkem budou kuchyně emitovat 6,5 kg oxidů dusíku a 0,1 kg částic frakce
PM 10 za rok.
Pro pokrytí základní potřeby elektrické energie v době výpadku elektrické energie
bude v objektu umístěn záložní zdroj elektrické energie – dieselagregát. Pro účely
vyhodnocení vlivů tohoto zdroje na kvalitu ovzduší bylo uvažováno s režimem
provozu:
 pravidelná zkouška zařízení – 12× za rok, po dobu 30 minut a s výkonem 50 %
 provoz během výpadku elektrické energie nebo požáru (100 % výkonu) – 5× za rok, po
dobu 60 minut

Uvažovaných 5 hodin výpadku elektrické energie do roka představuje horní
hranici obvyklého výskytu těchto situací. Obvykle je počet hodin s výpadkem
elektrické energie nižší. Tabulka B.10. uvádí celkovou roční produkci znečišťujících
látek z provozu náhradního zdroje.

44

DOKUMENTACE EIA DLE PŘÍLOHY Č . 4 ZÁK . Č . 100/2001 SB .
HOTEL VYSKOČILOVA , PRAHA 4 – MICHLE

Tab. B.10. Emise z provozu náhradního zdroje elektrické energie
Emise (kg.rok-1)
oxidy dusíku

TZL

Pravidelné zkoušky (12 × ročně)
Výpadek proudu (5 × ročně)

7,2
12,0

0,2
0,4

Celkem

19,2

0,6

Výfuk dieselagregátu bude vyveden nad střechu dvojpodlažní části do výšky cca
13 m nad terénem.

Dočasným zdrojem znečišťování ovzduší bude staveniště, které bude produkovat
znečišťující látky z provozu stavebních mechanismů a sekundární prašnosti. Tento
zdroj bude významně působit po časově omezenou dobu na své nejbližší okolí (tj.
zejména na přilehlou zástavbu). Negativní působení lze očekávat především v průběhu
fáze zemních prací, výkopu a zajištění stavební jámy v závislosti na aktuálních
klimatických podmínkách (vlhkost, rychlost větru atd.). Množství emisí při výstavbě
uvádí tab. B.11.
Tab. B.11. Emise při provádění stavby (kg.den-1)
Částice PM 10*

Benzen

Oxidy dusíku

Stavební stroje

3,76

0,01

6,72

Staveništní komunikace a manipulace s materiálem

1,27

0,00

0,04

Staveniště celkem

5,03

0,01

6,76

1,31

0,001

0,54

Hodnocené látky

Doprava na navazujících komunikacích
*)

**

**)

včetně sekundární prašnosti

emise z části trasy o délce 1 km

B.III.2. Odpadní vody
V ulici Jemnická je vedena veřejná kanalizační stoka KT 400 jednotné kanalizace.
Do této stoky jsou napojeny přípojky ze stávajícího objektu Energoprojektu, které jsou
napojeny do revizních šachet.
V ulici Želetavská je vedena taktéž jednotná kanalizační stoka KT 400. Ve středu
ulice Vyskočilova je vedena jednotná vejčitá kanalizační stoka 600/1100ZCI.
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Výstavba
Splaškové odpadní vody ze zařízení staveniště budou napojeny provizorně do nově
budovaných přípojek, případně budou využity stávající přípojky. Do doby jejich
realizace budou případné splaškové vody jímány v zabezpečených staveništních
jímkách a vyváženy k odborné likvidaci. Sociální zařízení a další zázemí staveniště
bude odkanalizováno v předstihu vybudovanou kanalizační přípojkou pro vlastní
objekt stavby. V době přípravných prací do realizace uvedené přípojky a do doby, kdy
to bude koncentrace pracovníků na stavbě umožňovat, budou též využívány mobilní
toalety, jejichž pronájem a provoz bude smluvně zabezpečen s oprávněnou odbornou
firmou.
Odvodnění stavební jámy bude řešeno čerpáním po dobu realizace stavení jámy,
založení a hrubé stavby do doby určené statikem. Povrchové i podzemní vody budou
svahováním dna výkopu svedeny do prohlubně základu pod výtahovou šachtou, či
jiným nejnižším bodem v reliéfu jámy, odkud budou čerpány do veřejné jednotné
kanalizace. Po dosažení odpovědným statikem určeného objemu hrubé stavby bude
čerpání ukončeno. Na základě podrobného IG průzkumu a projektu zabezpečení
stavební jámy budou v dalším stupni dokumentace (DSP) stanoveny počty a pozice
čerpacích studní.
Vzhledem k problematickým geologickým poměrům a zastavěnosti území v místě
není možné předpokládat, že by čerpaná voda mohla být na místě beze zbytku
zasakována. Dodavatel stavby proto v rámci svého projednání povolení realizace
zařízení staveniště projedná podmínky připojení odvodnění čerpacích studní
s dotčeným správcem kanalizační sítě. Podmínky stanovené v tomto projednání budou
respektovány. Pro toto odvodnění bude možné existující či nově realizovaná vedení a
řady kanalizace použít pouze za souhlasu a podmínek určených správcem sítě, vč.
event. dočasného odvodnění jámy přes přilehlou uliční vpusť do jednotné kanalizace
v ulici Jemnická.
Odvodnění zpevněných ploch a střech zařízení staveniště bude řešeno
povrchovými žlaby do odkalovacích jímek a odlučovačů ropných látek. Ostatní plochy
v rámci staveniště budou odvodněny do povrchových retenčních a vsakovacích rigolů.
Přípojky vedoucí z odkalovací jímky a z odlučovače ropných látek budou
napojeny na dešťovou kanalizaci pomocí kanalizačních vložek DN 200. Po dokončení
stavby budou provizorní přípojky včetně zařízení staveniště zrušeny a demontovány.
Staveništní komunikace a mycí a oklepová rampa budou odvodněny do
samostatných povrchových kalových jímek, které budou pravidelně vyváženy
specializovanou firmou s oprávněním na likvidaci takto znečištěných vod. Dodavatel
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stavby doloží doklady prokazující zajištění této likvidace, resp. prokazující
odpovídající uložení odpadu.
Odvádění srážkových vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo
rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek, naprosto nepřípustné je
rozmáčení komunikací, pěších cest a povrchů mimo hranici stavby.
Způsob odvodu odpadních a dešťových vod z objektu
Kanalizační přípojky pro stávající objekt budou v celé délce zrušeny. Nový objekt
bude v místě zrušené kanalizační přípojky napojen novou jednotnou kanalizační
přípojkou v dimenzi DN 300 a minimálním sklonem 2 %. Dále bude v původní trase
rekonstruována přípojka DN 300 v severovýchodní části pozemku, která bude sloužit
pouze pro odvod splaškových vod.
Veřejné části kanalizačních přípojek budou zakončeny na pozemku revizní
šachtou. Délka splaškové kanalizační přípojky je předpokládána 5,8 m a jednotné
4,4 m.
Jednotná kanalizační přípojka bude za šachtou rozdělena na splaškovou a
dešťovou část. Splašková kanalizace bude vedena do objektu, dešťové vody budou
z objektu vyvedeny do prostoru zeleně, kde budou retenovány v potrubí a řízeným
odtokem vypouštěny do veřejné kanalizace, případně využity pro zálivku navrhované
zeleně. Řízený odtok je řešen vírovým ventilem s průtokem 5,5 l/s. Odtok z pozemku
je stanoven na 10 l/s/ha.
Likvidace odpadních vod z jednotlivých hotelových pokojů bude realizována
pomocí stoupaček umístěných v jádrech nebo přizdívkách. Jádry budou procházet
taktéž stoupačky dešťových vod, které budou na střeše ukončeny střešní vpustí
s vyhříváním. Vnitřní stoupačky dešťových vod budou svedeny na úroveň suterénu,
kde budou přecházet do ležaté dešťové a splaškové kanalizace zavěšené pod stropem
1. PP. Potrubí splaškové a dešťové kanalizace bude po vyústění z objektu propojeno
v revizní šachtě a napojeno jednotnou kanalizační přípojkou na venkovní kanalizační
řad. Dešťové vody z teras budou svedeny dešťovými svody vedenými taktéž v jádrech.
Odkanalizování jednotlivých prostor bude řešeno stoupačkami umístěnými
v instalačních jádrech a zařizovací předměty budou na tyto stoupačky napojeny přes
jednoduché odbočky. Připojovací potrubí nebude vedeno v mezipokojových stěnách.
Stoupačky splaškové kanalizace budou ukončeny nad úrovní střechy ventilačními
hlavicemi.
Samostatně budou svedeny odpadní vody z prostoru kuchyně, které budou
v suterénu napojeny na lapač tuku s průtokem 10 l/s. Z tohoto lapače bude vyveden na
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fasádu objektu v místě zásobování suchovod, kterým bude tuk odčerpáván. Odpadní
vody budou následně napojeny na systém splaškové kanalizace.
Odpadní vody z podzemních podlaží budou do systému gravitační kanalizace
přečerpávány. Odpadní vody z případné myčky aut budou vedeny přes odlučovač
ropných látek.
Materiálem kanalizace bude PVC potrubí. V kritických místech budou kanalizační
stoupačky opatřeny zvukovou izolací. Dešťové svody budou dle typu střech
realizovány jako vnitřní s vyhřívanými střešními vpustmi.
Množství vypouštěných odpadních vod
Bilance splaškových odpadních vod vychází z bilance potřeby vody:
 Denní potřeba vody

182 200 l/den

 Max. denní potřeba

235 038 l/den

 Max. hod. potřeba

22 524,5 l/hod

 Roční potřeba vody

66 503 m3/rok

Průměrné znečištění v typických splaškových vodách uvádí tab. B.12. Splaškové
vody budou odváděny na ÚČOV Praha a konečným recipientem bude řeka Vltava.
Povolené množství vypouštěných odpadních vod pro ÚČOV Praha je
189 216 000 m3.rok-1 a průměrný přítok činí 3,8 m3.s-1. Průměrný odtok splaškových
vod ze záměru bude činit cca 0,035 % přítoku na ÚČOV. Vliv objektu sám o sobě
bude velmi malý a nárůst na ÚČOV nebude rozeznatelný od běžného kolísání průtoku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o typicky znečištěné splaškové odpadní vody (znečištění
od obyvatelstva) a vzhledem k jejich množství, je hrubé zhodnocení podle
procentuálního porovnání dostatečné (přestože zcela správně bylo porovnání pomoci
kvalitativního zatížení). O připojení rozhoduje a povoluje jej správce ÚČOV, který
zhodnotí, zda má čistírna odpadních vod dostatečnou kapacitu. Kapacita ÚČOV má
být v nejbližších letech navýšena díky vybudování nové vodní linky. Nemůže tedy
dojít k situaci, že by byl připojen zdroj znečištění, který by nepřijatelně ovlivnil vodní
tok.
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Tab. B.12. Průměrné hodnoty znečištění splaškových vod
Hodnota pH

6,5 – 8,5

Sediment po 1 hodině

3 – 4,5 mg.l-1

Nerozpuštěné látky
Z toho usaditelné látky
Neusaditelné látky

200 – 700 mg.l-1
73%
27%

Rozpuštěné látky

600 – 800 mg.l-1

BSK 5 (s potlačením nitrifikace)

100 – 400 mg.l-1

CHSK Cr

250 – 800 mg.l-1

Celkový obsah dusíku

30 – 70 mg.l-1

Obsah amoniakálního dusíku

20 – 45 mg.l-1

Celkový obsah fosforu

5 – 15 mg.l-1

BSK 5 – pětidenní biochemická spotřeba kyslíku
CHSK Cr – chemická spotřeba kyslíku, při oxidaci dichromanem

Po výstavbě dojde díky zvýšení výměry zelených ploch k mírnému poklesu
odtékající vody z území. Pro snížení špičkových odtoků je dále navržena retence vody
tak, aby celkový odtok nepřekročil limitní hodnotu 10 l/s/ha, celkový odtok z území
bude limitován na 5,5 l.s-1. Výpočet objemu retence je uveden v tab. B.14. Pro
dvouletý návrhový déšť činí nutný minimální objem retenční nádrže 50,6 m3.
Navrženo je retenční potrubí délky 28 m a průměru 1,2 m, tj. o objemu 56,5 m3, odtok
z retenčního potrubí bude limitován na 5,5 l.s-1.
Bilance odtoku před a po výstavbě je uvedena v tab. B.13. Roční bilance
odtékajících dešťových vod v současnosti činí pro srážky 600 mm 2 213 m3 dešťové
vody za rok, po výstavbě bude do kanalizace odtékat 2 006 m3 vody za rok. Pro další
zmírnění odtoku vody z území bude v dokumentaci pro územní řízení prověřena
možnost umístění akumulační nádrže o vhodném objemu v závislosti na prostorových
podmínkách, která bude sloužit k zachycení dešťové vody. Voda z nádrže bude
používána k zálivce zeleně.
Vliv výstavby na odtok vody z území je tak možné hodnotit jako pozitivní.
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Tab. B.13. Stanovení odtoku dešťových vod pro návrhový déšť 205 l.s-1.ha-1
Stávající stav
Stávající stav

výměra
(m2)

Plocha střechy

2 419

koeficient
odtoku

reduk. plocha
(m2)

Odtok
(l.s-1)

0,9

2 177,1

44,6

Asfaltový povrch

1 708

0,8

1 366,4

28,0

Zeleň

1 448

0,1

144,8

3,0

Celkem

5 575

3 688,3

75,6

Stav po výstavbě
Hotel Vyskočilova

výměra
(m2)

koeficient odtoku

reduk. plocha
(m2)

Odtok
(l.s-1)

Plocha střechy

1 055

0,9

949,5

19,5

Plocha střechy zelená

1 709

0,5

854,5

17,5

Zámková dlažba

1 731

0,6

1 038,6

21,3

Asfaltová komunikace

560

0,8

448,0

9,2

Zeleň

520

0,1

52,0

1,1

3 342,6

68,5

Celkem

5 575

Tab. B.14. Hydrotechnický výpočet objemu retenční nádrže
Doba trvání
deště
[min]
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100

Intenzita
deště
[l/s.ha]
205
170
140
116,5
100
88,5
79
71,5
66
60,8
55,4
50
44,7
40,4
37

Obj. srážky
v čase
[m3/ha]
123
153
168
175
180
186
190
193
198
201
199
210
215
218
222

Odvodňovaná
plocha
[m2]
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343
3 343

50

Odtok
z území
[l/s]
69
57
47
39
33
30
26
24
22
20
19
17
15
14
12

Objem
srážky v čase
[m3]
41
51
56
58
60
62
63
65
66
67
67
70
72
73
74

Odtok z ret.
nádrže m3
[5,5 l.s-1]
3,30
4,95
6,60
8,25
9,90
11,55
13,20
14,85
16,50
18,15
19,80
23,10
26,40
29,70
33,00

Objem
nádrže
[m3]
37,8
46,2
49,6
50,2
50,3
50,6
50,2
49,7
49,7
48,9
46,9
47,1
45,3
43,2
41,2
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B.III.3. Odpady
Odpady v době výstavby
S odpady, ze stavební činnosti, se bude nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech, vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog
odpadů ve znění pozdějších předpisů.
V období stavebních prací bude vznikat zejména odpad charakteristický pro
stavební a demoliční činnost (skupina 17 dle Katalogu odpadů), odpad z používání
nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů (skupina 08), odpadní obaly (skupina 15)
a odpady podobné odpadu komunálnímu (skupina 20). Množství odpadu není
v současné době známo a bude upřesněno v dalších stupních projektové přípravy,
zejména ve fázi přípravy organizace výstavby.
Stavba si vyžádá demolice stávajících objektů. Odstranění stávajících staveb bude
samostatně projednáno a povoleno. Odstranění stávajících staveb bude provedeno před
zahájením výstavby objektu odbornou firmou za předpokladu dodržení veškerých
podmínek stanovených pravomocným rozhodnutím. V rámci této přípravné fáze –
demolic stávajících objektů – pak budou také odborně odpojeny existující přípojky a
vedení inženýrských sítí.
V rámci hlavního staveniště bude probíhat demolice stávajících konstrukcí.
Stávající obestavěný prostor objektu A je 17 500 m3, objektu B 17 500 m3,
spojovacího krčku 10 000 m3. Celkový objem stavební suti se předpokládá cca
14 500 m3. Dle stavebně technického průzkumu se v rámci objektu mohou ojediněle
vyskytovat materiály, které obsahují nebo mohou obsahovat azbest. Jedná se o malé
množství zejména u těsnění původních potrubních přírubových spojů rozvodů ÚT ve
výměníkové stanici, případně v možném původním kanalizačním potrubí ve skrytých
konstrukcích. Vzorkování každého jednotlivého těsnění by nebylo ekonomicky ani
technicky v současné době proveditelné a likvidace jako materiálů s azbestem bude
bezpečnější a v konečném řešení i levnější řešení. S materiálem bude nakládáno
v souladu s legislativou, bude opatrně demontován, oddělen od ostatního odpadu,
uložen do nepropustných obalů (PE pytle) a uložen na příslušné skládce. Množství
odpadu obsahujícího azbest bude řádově v kilogramech až desítkách kilogramů.
Odhad množství ostatního materiálu demolic je uveden v tabulce B.15. Vybourané
materiály a suť budou na staveništi tříděny a dle druhu budou odváženy k recyklaci
nebo v případě nutnosti na skládky. Dále budou na staveništi probíhat přeložky či
likvidace inženýrských sítí; stávající překládaná potrubí budou vyzvednuta ze země a
odstraněna jako odpad. Výčet odpadů vznikajících v době provádění demoličních prací
je uveden v tabulce B.15.
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Tab. B.15. Odhad množství materiálu demolic
Druh materiálu

Množství

3 200 m3
1 250 m2
2 250 m3
3 600 m3

Nosné zdivo (panely)
Výplně otvorů (okna, prosklené výkladce)
Skladba podlah včetně nosné konstrukce (panely)
Skladba základové konstrukce

Tab. B.16. Druhy a kategorie odpadů – odpady vznikající v průběhu demolic
Kód
odpadu

Kategorie
Popis
odpadu

03 01 05

O

Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem
03 01 04

15 02 02

N

Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů jinak blížen neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 21

N

Nebezpečné součástky

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 01 06

N

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

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod číslem
17 01 06

17 02 01

O

Dřevo

17 02 02

O

Sklo

17 02 03

O

Plasty

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05

O

Železo a ocel

17 04 07

O

Směsné kovy

17 04 09

N

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06 01

N

Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 03

N

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

17 09 04

O

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

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

20 03 03

O

Uliční smetky

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad
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V rámci zemních prací bude vyhloubena stavební jáma pro vybudování
podzemních podlaží. Množství výkopové zeminy bude činit cca 33 500 m3. Část
vytěžené zeminy, vhodné ke zpětnému využití (v závislosti na provedených
průzkumech kontaminace) bude použita do zpětných zásypů na místě, celkový objem
bude určen vzhledem k prostorovým možnostem staveniště až v podrobném
dodavatelském POV. Objem zeminy, který nebude možné z prostorových důvodů na
místě deponovat, bude dovážen na staveniště dle potřeb postupu výstavby. Se zbylou
zeminou bude nakládáno jako s odpadem kat. č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené
pod číslem 17 05 03 a bude předána oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech
provozující schválené zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Případně může být
neznečištěná zemina nabídnuta k využití k terénním úpravám, pro něž však bylo
vydáno stavební povolení ve smyslu stavebního zákona, tj. provoz zařízení dle § 14
odst. 2 zákona o odpadech. Takto využitá zemina musí splňovat limitní hodnoty
ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., pro odpady využívané
na povrchu terénu.
Odvezená zemina bude nabídnuta k recyklaci nebo k novému využití. Ukládání na
skládku je třeba využít až v krajním případě. Kontaminace půdy cizorodými látkami se
v lokalitě nepředpokládá. Pokud by se v průběhu výkopových prací objevil malý
objem významněji kontaminované zeminy bude s ní nakládáno jako s nebezpečným
odpadem.
Zájmová lokalita ani její blízké okolí není vedeno v registru kontaminovaných
míst (Národní inventarizace kontaminovaných míst). V rámci provedené rekognoskace
lokality nebyly zjištěny žádné indikace významného znečištění povrchové vrstvy
zemin. Svrchní vrstva geologického profilu je tvořena navážkami relativně vysoké
mocnosti, kde nelze zcela vyloučit možnost jejich kontaminace při deponování. Jedná
se o navážky, které byly již dokumentovány sondami z roku 1964, jejich původ na
lokalitě je tedy starší než 50 let. V případě potřeby bude případnou kontaminaci
navážek možno stanovit v další etapě průzkumných prací.
Výčet odpadů vznikajících v době provádění stavebních prací je uveden v tabulce
B.17.
Tab. B.17. Druhy a kategorie odpadů – odpady vznikající v průběhu výstavby
Kód
odpadu

Kategorie
Popis
odpadu

03 01 05

O

Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem
03 01 04

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

15 01 01

O

Papírový obal
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Kód
odpadu

Kategorie
Popis
odpadu

15 01 02

O

Plastový obal

15 01 03

O

Dřevěný obal

15 01 06

O

Směsný obal

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02

N

Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. Olejových filtrů jinak blížen neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 01 06

N

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

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod číslem 17 01
06

17 02 01

O

Dřevo

17 02 02

O

Sklo

17 02 03

O

Plasty

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05

O

Železo a ocel

17 04 07

O

Směsné kovy

17 04 09

N

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 03

N

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

17 09 04

O

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

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

20 03 03

O

Uliční smetky

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad

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

Odpady v době provozu
V době provozu objektu budou vznikat zejména odpady charakteru tuhých
komunálních odpadů (TKO včetně jeho nebezpečných složek) a dále odpady
nekomunální (nebezpečné i ostatní). Z odlučovače tuků budou vznikat kaly obsahující
tuky. Při venkovní údržbě objektu a jeho okolí bude vznikat především biologicky
rozložitelný odpad (odpad z údržby zeleně, spadané listí, ulámané větve, atd.).
Odpady, které budou vznikat při provozu objektu a odhad jejich množství jsou
uvedeny v tab. B.18.
Tab. B.18. Přehled produkce odpadů v době provozu
Kód odpadu

Název odpadu

Množství za rok

Kategorizace odpadu

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

900 kg

O

15 01 02

Plastové obaly

250 kg

O

15 01 03

Dřevěné obaly

400 kg

O

15 01 04

Kovové obaly

400 kg

O

15 01 06

Směsné obaly

1 000 kg

O

15 01 07

Skleněné obaly

500 kg

O

20 01 01

Papír a lepenka

400 kg

O

20 01 02

Sklo

75 kg

O

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

4 000 kg

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

10 kg

N

20 01 25

Jedlý olej a tuk

600 kg

O

20 01 33

Baterie a akumulátory

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 03

Uliční smetky

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

30 kg

N

100 kg

O

30 kg

O

500 kg

O

7 000 kg

O

200 kg

O

10 kg

O

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad

Dle zákona o odpadech (185/2001 Sb.) má každý při své činnosti nebo v rozsahu
své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a
nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity,
případně odstraněny, způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, a
který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
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Odpady, u nichž je to technicky možné, je třeba přednostně předávat k jejich
znovuvyužití. Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny již v místě jejich vzniku a
roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu. Odpady jako
zářivky, baterie či akumulátory bude možné vedle odstraňování jako odpad též vracet
v systému zpětného odběru použitých výrobků dle § 38 zákona 185/200 Sb.
o odpadech.
Odvoz odpadu bude zajišťovat oprávněná osoba. Odpady budou předány pouze
osobám, které jsou oprávněny ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů.
Nebezpečné odpady budou vznikat nepravidelně. Zpočátku lze očekávat velmi
malou produkci z běžné údržby – absorpční činidla, znečištěné obaly. Větší množství
nebezpečných odpadů bude vznikat přibližně až po 2 letech provozu, kdy budou
postupně dosluhovat zářivky. Po cca 5 letech začne být vyřazována zastaralá výpočetní
technika a jiné elektrospotřebiče. Dále po cca 10 letech provozu objektu lze očekávat,
že budou ve větší míře vyřazovány také ledničky. Všechna tato zařízení však budou
odevzdávána v rámci zpětného odběru použitých výrobků. Původce je povinen vést
evidenci odpadů. Dále je původce povinen ohlašovat produkci a nakládání s odpady,
přesáhne-li množství nebezpečných odpadů 100 kg/rok nebo ostatních odpadů
100 t/rok. Nebezpečné odpady budou uzavřeny v místnosti zabezpečené proti vniknutí
neoprávněných osob.

B.III.4. Ostatní
B.III.4.1. Hluk
Hluk z výstavby
Pro hluk ze stavební činnosti je rozhodující počet stavebních strojů s vysokým
akustickým výkonem, které při práci na staveništi tvoří rozhodující složku hlukové
zátěže pro okolní prostředí. Mezi stroje s vysokým akustickým výkonem patří zejména
těžká stavební technika, např. nakladače, rypadlo, vrtná souprava atd. Těžká technika a
stavební stroje s vysokým akustickým výkonem budou použity zejména při zemních
pracích a založení objektu. V období výstavby budou zdrojem hluku stavební stoje a
pojezdy nákladní dopravy po veřejných komunikacích. Stavební stroje, které budou
využívány během nejhlučnější etapy výstavby a jejich hlukové parametry jsou uvedeny
v tab. B.19.
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Tab. B.19. Parametry předpokládaných stavebních strojů
Použité stroje a zařízení

Počet

Nákladní automobil typ Tatra 815

Hladina ak. výkonu LwA [dB]

Počet hodin nasazení
na plný výkon

50/50

90

–

Trafostanice 630kVA

1

90

14

Mobilní jeřáb

1

102

6

Vrtná souprava

1

108

6

Rypadlo – nakladač

2

104

6

Hluk z provozu
Vliv na hlukovou situaci budou mít stacionární zdroje umístěné na střeše budov a
dále pojezdy automobilů na komunikacích v okolí posuzovaného záměru. Jako
stacionární zdroje hluku na objektu budou působit výdechy a nasávání vzduchotechniky, technologie chlazení a výfuk dieselagregátu. Počet zdrojů hluku na objektu a
předpokládané akustické parametry (hladina akustického výkonu zařízení nebo
ekvivalentní hladina akustického tlaku v dané vzdálenosti od zdroje) uvádí níže
uvedená tabulka.
Tab. B.20. Stacionární zdroje hluku osazené na objektu
Střecha podlaží

Lp (m) / LwA

Počet

Dieselagregát výfuk

Jednotka

2. NP

60 dB Lp (1m)

1

Chlazení

2. NP

45 dB Lp (10m) – provoz v denní dobu

1

VZT nasávání

2. NP

45 dB Lp (1m)

1

VZT výfuk

2. NP

45 dB Lp (1m)

1

Suché chladiče

13. NP

49 dB Lp (10m) – provoz v denní dobu

3

VZT nasávání

13. NP

45 dB Lp (1m)

1

VZT výfuk

13. NP

45 dB Lp (1m)

1

U zařízení je uvažován jejich denní provoz, tj. v době mezi 6 a 22 hodinou.
V noční dobu se jejich provoz nepředpokládá.

B.III.4.2. Záření
Objekt nebude zdrojem elektromagnetického ani radioaktivního záření.
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B.III.5. Doplňující údaje
Záměr nepředpokládá významné terénní úpravy. V rámci stavby budou
vyhloubeny podzemní garáže, které budou překryty v úrovni okolního terénu. Záměr
nevyžaduje rozsáhlé zásahy do krajiny.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Širší zájmové území, vymezené ulicemi 5. května, Michelská a Baarova, je
součástí komplexu administrativních a obytných budov doplňujících stávající objekty.
Celé území je realizováno jako územní komplex pod společným názvem BB Centrum.
Území je napojeno na hlavní komunikační tahy – ulice 5. května, Michelská a
Vyskočilova.
Z jihu a západu pozemek sousedí s administrativními budovami. Jihozápadně od
místa výstavby se nachází budova Beta BB Centra, jižně budova Delta. Na jihovýchod
od dotčených pozemků se nachází areál s tenisovými kurty. Severně přes Jemnickou
ulici sousedí činžovní domy, panelový bytový dům se nachází na sousedním pozemku
východně od místa stavby.
Vlastní lokalita výstavby leží severně od Vyskočilovy, ke které přiléhá, východní
hranici tvoří ulice Václava Sedláčka, jižní pak ulice Jemnická. Na dotčené lokalitě se
v současné době nachází administrativní budova, která bude odstraněna. Na okraji
pozemků jsou nepravidelně vysázeny dřeviny (stromy i keře) a úzké zatravněné pásy.
Lokalita výstavby nepředstavuje území vymezené z hlediska zvláštní ochrany
přírody, na dotčených pozemcích a v jejich nejbližším okolí nejsou vymezeny prvky
územního systému ekologické stability. Dotčená lokalita nepředstavuje významné
území z hlediska kulturního, historického nebo archeologického.
Zájmové území je v současné době zatěžováno zejména hlukem a imisemi
z automobilové dopravy, na kterém se podílejí významné komunikace v okolí, např. ul.
5. května nebo Vyskočilova. Hlavním problémem životního prostředí v dané lokalitě je
zvýšený hluk z dopravy.

C.I.1.

Územní systémy ekologické stability krajiny

Nejbližším prvkem ÚSES je tok Botiče, který je vymezen jako nefunkční lokální
biokoridor a biocentrum. Botič se nachází 750 m severně od místa výstavby. Na jihu
jsou pak jako ÚSES vymezeny plochy Michelského lesa a tok Kunratického potoka.

C.I.2.

Zvláště chráněná území přírody

Pozemek plánované výstavby se nenachází ve vymezených plochách zvláště
chráněných území (národní park, CHKO, přírodní památka, přírodní rezervace,
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národní přírodní památka, národní přírodní rezervace). Nejblíže hodnocenému záměru
(cca 1,5 km jižně) se nachází přírodní památka Údolí Kunratického potoka, v níž je
předmětem ochrany údolní niva Kunratického potoka s přirozeným typem lesa,
složeného především z dubů a habrů a zbytky skalních stepí nad pravým břehem.
V hodnocené lokalitě se nevyskytují žádné památné stromy, nejbližším památným
stromem je Lípa republiky v Krčské ulici, vzdálená 1,3 km jihozápadně.

C.I.3.

Přírodní parky

Nejbližší přírodní park se nachází asi 1 750 m východně od záměru, jedná se o PřP
Hostivař – Záběhlice.
Přírodní park se rozkládá podél toku Botiče mezi vodní nádrží Hostivař a
Hamerským rybníkem v Záběhlicích. Lesy okolo přehrady tvoří rekreační zázemí
okolních sídlišť Jižní Město a Petrovice. Součástí přírodního parku Hostivař-Záběhlice
je také přírodní památka Meandry Botiče. Na PP Hostivař-Záběhlice navazuje proti
proudu Botiče přírodní park Botič-Milíčov.

C.I.4.

Významné krajinné prvky

Nejbližším registrovaným významným krajinným prvkem je VKP Skalní útvar
u Podolského profilu, který leží 3 km západně od místa výstavby. VKP ze zákona se
v okolí lokality nenacházejí.

C.I.5.

Další hodnotná území přírody

V zájmové lokalitě se nenachází žádná evropsky významná lokalita (EVL) ani
ptačí oblast (systém Natura 2000). Nejbližší lokalitou soustavy NATURA 2000 je
EVL Praha – Petřín, který je vzdálen více než 5 km severozápadně.
Lokalita stavby ani její nejbližší okolí nejsou situovány v chráněném území
z hlediska vodohospodářského ani se zde v současnosti nenacházejí ložiska nerostných
surovin, které by omezovaly realizaci daného záměru. Dotčené území je zcela
přeměněné člověkem, nejsou zde pozemky zařazené do zemědělského půdního fondu
ani pozemky určené k plnění funkcí lesa.
C.I.6.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Dotčené parcely se nacházejí v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
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Dle Státního archeologického seznamu místo záměru spadá do oblasti
klasifikované jako území s archeologickými nálezy (ÚAN) II, tj. území, kde se
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje v rozmezí 51 – 100 %.
Sem patří všechny sídelní útvary (obce s první písemnou zmínkou již ve středověku,
kterých je převážná většina), území v těsné blízkosti ÚAN I. atd. Východně (asi
160 m) od dotčených pozemků se nachází oblast ÚAN I., tj. území s pozitivně
prokázaným výskytem archeologických nálezů. V místě záměru proto nelze vyloučit
výskyt archeologických nálezů. Na základě zkušeností s předchozí výstavbou
v blízkém okolí a vzhledem k mocné vrstvě navážek malého stáří a skutečnosti, že
záměr je navržen v místě stávajících staveb, se v dané lokalitě výskyt archeologických
památek nepředpokládá.

C.I.7.

Území hustě zalidněná

Plánovaná stavba spadá do obvodu městské části Praha 4, která má rozlohu
24,22 km2 (hl. m. Praha 496 km2). Počet obyvatel celé městské části Praha 4 k 30. 6.
2015 byl dle Českého statistického úřadu 128 054 obyvatel (Praha 1 262 612). Hustota
zalidnění k 30. 6. 2015 dosahovala v této městské části 5 287 obyvatel na 1 km2 (Praha
2 513 obyv/km2), čímž se zařazuje mezi více zastavěné části města.
Záměr se nachází na území základní sídelní jednotky (ZSJ) Baarova, v němž bydlí
3 420 obyvatel na rozloze 53,4 ha. I z počtu obyvatel v sousedních ZSJ je patrné, že
celá širší oblast je celkově spíše hustěji osídlená:
 Kačerov – 4 732, obyvatel, rozloha 57,2 ha
 Tyršův vrch – 4 042 obyvatel, rozloha 73,5 ha
 Michelská – 5 329 obyvatel, rozloha 40,8 ha

Dále se objevují některá území prakticky bez osídlení, jako např.
 Reitknechtka – 4 obyvatelé, rozloha 14,7 ha
 Pankrác – průmyslový obvod – 5 obyvatel, rozloha 6,1 ha
 Pankrác – průmyslový obvod sever – 0 obyvatel, rozloha 2,2 ha

C.I.8.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

V okolí místa výstavby se nevyskytuje území, které by bylo zatěžováno výrazně
nad míru únosného zatížení. V oblasti jsou překročeny limity hluku pro hluk
z automobilové dopravy na nižších třídách komunikací. Jako zatížení nad míru
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únosného zatížení je možné označit hladiny hluku nad úroveň staré zátěže tj. 70 dB ve
dne a 60 dB v noci. Tyto limity v okolí překročeny nejsou.
Podle výsledků hodnocení kvality ovzduší jsou v území splněny všechny imisní
limity, z nichž se vychází při hodnocení kvality ovzduší. Velmi mírně je překročen
imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, ke kterému se pouze
přihlíží. Překračování tohoto limitu o 0,1 ng.m-3 nelze považovat za neúnosné zatížení.
Záměr bude mít na koncentrace benzo[a]pyrenu minimální vliv, míru překročení
imisního limitu prakticky neovlivní. Součástí záměru je výsadba zeleně, která
kompenzuje nárůst emisí vlivem vyvolané dopravy (podrobněji viz kap. D.I.2.).

C.I.9.

Staré ekologické zátěže

V místě výstavby nejsou identifikovány staré zátěže. Na pozemcích tedy není
očekáván výskyt kontaminací v podloží.

C.I.10.

Extrémní poměry v dotčeném území

Dotčené území přestavuje městkou oblast sídlištní části Prahy. V dané lokalitě se
nevyskytují žádné extrémní poměry abiotického nebo biotického charakteru. Území je
přeměněné lidskou činností natolik, že přírodní charakteristiky nebo extrémní či
hraniční jevy v území byly setřeny tak, aby byly zajištěny činnosti v rámci města.
Extrémní hodnoty ukazatelů kvality životního prostředí se zde nevyskytují.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1.

Kvalita ovzduší

C.II.1.1. Imisní limity
Vyhodnocení kvality ovzduší je provedeno ve vztahu k imisním limitům, které
určují přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Imisní limity – hodnoty nejvýše přípustné
úrovně znečištění ovzduší – jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny v Příloze
č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
 imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen, částice PM10, částice PM2,5, a olovo
 imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace pro oxid siřičitý a oxidy dusíku
 imisní limity pro obsah látek v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí pro arsen,
kadmium, nikl a benzo(a)pyren
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 imisní limity pro troposférický ozón
Tab. C.1. Imisní limity
Znečišťující látka

Imisní limit
(μg.m-3)

Doba průměrování

Max. povolený počet jejího
překročení za rok

Imisní limity pro ochranu zdraví
Oxid siřičitý
Oxid dusičitý
Oxid uhelnatý
Částice PM10
Částice PM2,5
Benzen
Olovo

1 hodina
24 hodin
1 hodina
1 rok
Maximální denní 8hod
průměr
24 hodin
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

350
125
200
40

24
3
18
–

10 000

–

50
40
25
5
0,5

35
–
–
–
–

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace*
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku

Rok a zimní období
(1. října – 31. března)
1 rok

20

–

30

–

Imisní limity pro obsah látek v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Arsen
Kadmium
Nikl
Benzo(a)pyren

6 ng.m-3
5 ng.m-3
20 ng.m-3
1 ng.m-3

1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

–
–
–
–

Imisní limity pro troposférický ozón
Ochrana zdraví lidí
Ochrana vegetace
*

maximální denní 8h
průměr
AOT40

120 µg.m-3

25

18000 µg.m-3.h

–

) v Praze se plnění limitu nesleduje

C.II.1.2. Současný stav kvality ovzduší v řešeném území
V nejbližším okolí hodnoceného objektu se nenachází žádná měřicí stanice kvality
ovzduší. Úroveň znečištění ovzduší přímo v dané lokalitě je možné vyhodnotit na
základě projektu Modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, který
hodnotí znečištění ovzduší na území města a jehož výsledky jsou dostupné na
stránkách geoportálu Praha.
V blízkém okolí plánované výstavby se nacházejí 4 referenční body pravidelné
trojúhelníkové sítě s krokem 300 m. Rozložení referenčních bodů je uvedeno na
výkresu 23.
Pro hodnocení byly vybrány referenční body:
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 RB 6043 – Vyskočilova ulice, u Balance Clubu Brumlovka
 RB 6044 – těleso ulice Michelská, nedaleko křižovatky s ulicí Na Rolích
 RB 6154 – obytná zástavba mezi ulicemi U Michelské školy × Baarova
 RB 6155 – křižovatka Ohradní a Baarovy ulice
Tab. C.2. Průměrné roční koncentrace v referenčních bodech – rok 2013 (µg.m-3)
Bod

Oxid siřičitý

Oxid dusičitý

Částice PM 10

Částice PM 2,5

Benzen

6043

2,6

29,8

27,0

14,9

0,8

6044

2,6

30,8

27,1

15,0

0,8

6154

2,6

28,7

26,4

14,6

0,7

6155

2,7

29,2

26,7

14,7

0,7

Limit

nestanoven

40

40

25

5

 Průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého se v zájmovém území pohybují na úrovni 2,6
– 2,7 µg.m-3. Imisní limit není stanoven.
 Pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven imisní limit ve výši
40 µg.m-3. Při hodnotách vypočtených v rozmezí 28,7 – 30,8 µg.m-3 není překročen.
Nejvyšší hodnota představuje 77 % imisního limitu a byla vypočtena v referenčním bodě
6044.
 Pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 je stanoven imisní limit ve
výši 40 µg.m-3. Při hodnotách vypočtených v rozmezí 26,4 – 27,1 µg.m-3 není překročen.
Nejvyšší hodnota představuje 67 % imisního limitu a byla vypočtena v referenčním bodě
6044.
 Pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 je stanoven imisní limit ve
výši 25 µg.m-3. Při hodnotách vypočtených v rozmezí 14,6 – 15,0 µg.m-3 není překročen.
 Pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven imisní limit ve výši 5 µg.m-3. Při
hodnotách vypočtených v rozmezí 0,7 – 0,8 µg.m-3 není překročen. Nejvyšší hodnota
představuje 16 % imisního limitu.
Tab. C.3. Maximální krátkodobé koncentrace v referenčních bodech – rok 2013
Bod

Oxid siřičitý

Oxid dusičitý

Částice PM 10

Benzen

IH k (µg.m-3)

Pre (%)

IH k (µg.m-3)

Pre (%)

IH d (µg.m-3)

Pre (%)

IH k (µg.m-3)

6043

38

0,0

123

0,00

215

7,9

6,9

6044

37

0,0

119

0,00

215

8,2

5,4

6154

39

0,0

151

0,00

198

7,7

7,2

6155

37

0,0

146

0,00

227

7,9

4,8

Limit

350

0,3

200

0,18

50

9,6

nestanoven

Vysvětlivky:
IHk – maximální hodinové koncentrace znečišťující látky (µg.m-3), IHd – maximální 24hodinové koncentrace znečišťující látky (µg.m-3)
Pre – doba překročení krátkodobého imisního limitu IHk,
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Tab. C.3. uvádí tzv. maximální hodinové koncentrace. Ty jsou vypočteny pro
nejhorší emisní a meteorologickou situaci a nelze je přímo srovnávat s měřenými
hodinovými koncentracemi. Měřené hodinové koncentrace jsou standardně
zjišťovanou veličinou, která je limitována. Vypočtené maximální hodinové
koncentrace bývají oproti měřeným vyšší a jsou proto pouze doplňkovou informací.
Hodnota maximálních hodinových koncentrací nad hranicí limitu ještě neznamená, že
v lokalitě je limit nutně překračován. Hodnoty maximálních krátkodobých koncentrací
jsou tak spíše doplňkovou informací o kvalitě ovzduší. Jsou vypočteny pro nejhorší
emisní a rozptylovou situaci a v daném roce nemusí být vypočtených hodnot vůbec
dosaženo.
 Pro hodinové koncentrace oxidu siřičitého je stanoven imisní limit ve výši 350 µg.m-3. Při
hodnotách vypočtených v rozmezí 37 – 38 µg.m-3 není překročen. Maximální hodnota
představuje 11 % imisního limitu a byla vypočtena v referenčním bodě 6154.
 Pro hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanoven imisní limit ve výši 200 µg.m-3.
Vypočtené hodnoty se pohybují v rozmezí 129 – 164 µg.m-3. Při těchto hodnotách limit
není překročen. Nejvyšší hodnota představuje 82 % imisního limitu a byla naměřena
v bodě 6154.
 Pro denní koncentrace suspendovaných částic PM10 je stanoven imisní limit ve výši
50 µg.m-3. Vypočtené hodnoty se pohybují v rozmezí 255 – 276 µg.m-3; tyto hodnoty
představují pravděpodobnou nejvyšší naměřenou koncentraci během několika let v daném
místě a nelze jí s limitem nijak srovnávat. O splnění nebo překročení limitu vypovídá
ukazatel počtu překročení limitu denních koncentrací v průběhu roku, který je limitován
počtem 35 dní (tj. 9,6 % roční doby) za rok. Podle modelových výpočtů je tento splněn ve
všech bodech výpočtu, doba překročení se pohybuje mezi 7,7 a 8,2 % roční doby.
 Maximální hodinové koncentrace benzenu se v zájmovém území pohybují na úrovni 5,4 –
7,2 µg.m-3. Imisní limit není stanoven.

Na základě uvedených hodnot můžeme místo výstavby hodnotit jako imisně
středně zatížené. V místě plánovaného záměru jsou splněny imisní limity pro roční
průměrné koncentrace všech sledovaných látek.
Kvalitu ovzduší je dále možné vyhodnotit na základě pětiletých průměrů
koncentrací znečišťujících látek (od roku 2010 do roku 2014) publikovaných ČHMÚ
pro potřeby zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tato data jsou uváděna pro
čtverce 1×1 km. Hodnocené území spadá do čtverce č. 461546. V pětiletém průměru
jsou splněny všechny imisní limity, ze kterých se vychází při hodnocení kvality
ovzduší. Je překročen limit pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž
se pouze přihlíží, imisní limit je překročen pouze o 10 %. Průměrná hodnota 36.
nejvyšší denní koncentrace PM 10 se pohybuje na úrovni 47,4 µg.m 3, tj. pod hranicí
limitu.
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Tab. C.4. Průměrné hodnoty koncentrací (2010 – 2014) zaznamenané v zájmové oblasti
Znečišťující látka

Veličina

Imisní limit

Hodnota ve čtverci
č. 461546

Oxid siřičitý (µg.m-3)

4. nejv. denní průměr

125

19,8

Oxid dusičitý (µg.m-3)

roční průměr

40

31,3

roční průměr

5

1,4

-3

Benzen (µg.m )
-3

Benzo[a]pyren (ng.m )

roční průměr

1

Částice PM 10 (µg.m-3)

roční průměr

40

1,10
27,1

Částice PM 10 (µg.m-3)

36. nejv. denní průměr

50

48,3

Částice PM 2,5 (µg.m-3)

roční průměr

25

19,1

roční průměr

6

1,75

-3

Arsen (ng.m )
-3

Kadmium (ng.m )

roční průměr

5

0,26

Olovo (ng.m-3)

roční průměr

500

1,0

roční průměr

20

9,1

-3

Nikl (ng.m )

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty překračující daný imisní limit.

Pro výhledový rok 2018 je možné předpokládat mírné snížení znečištění ovzduší
oxidy dusíku, případně těžkými kovy, pravděpodobně i suspendovanými částicemi, i
když v jejich případě jsou aktuální koncentrace silně ovlivněny i průběhem počasí
během roku (zejm. množstvím srážek). V případě benzo[a]pyrenu je z minulých let
patrný velmi mírný pokles koncentrací, avšak do roku 2018 není možné vývoj
jednoznačně predikovat a očekávat pokles průměrných ročních koncentrací pod
hranici imisního limitu. V rámci hodnocení je tak z hlediska bezpečnosti uvažována
koncentrace na stávající úrovni.

C.II.2.

Hluk

Hodnocení hlukové situace v území je provedeno v hlukové studii (Příl. 2).
Z výsledků modelového výpočtu vyplývá, že dominantní vliv na akustickou situaci
v lokalitě má provoz na Vyskočilově ulici, která je hlavním, liniovým, hlukovým
zdrojem v lokalitě. Ke zvýšeným hladinám hluku přispívá i hluk z magistrály, ulice 5.
května. Ostatní významnější dopravní zdroje se nacházejí ve větší vzdálenosti od
lokality a akustickou situaci v místě výstavby záměru významně neovlivňují.
Ve stavu před výstavbou navrhovaného záměru lze v nejbližším okolí očekávat
v denní době (6 až 22 hod) na hranici chráněného venkovního prostoru hodnocených
budov ekvivalentní hladiny akustického tlaku v rozmezí od 44,4 do 68,9 dB. Nejvyšší
hodnoty byly vypočteny u hlavních komunikací v území (Vyskočilova, Michelská, 5.
května). Na fasádách objektů situovaných mezi Vyskočilovou a Jemnickou ulicí byla
vypočtena hladina akustického tlaku v rozmezí mezi 44,4 a 60,5 dB. Na hranici
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chráněného venkovního prostoru bytových domů podél místních komunikací v okolí
záměru (Jemnická, Želetavská a Telčská), které jsou před hlukem z provozu na
hlavních komunikací v území chráněny zástavbou, byly vypočteny akustické příspěvky
z dopravy od 47,1 do 55,2 dB.
V noční době (22 – 6 hod) odpovídá rozložení hlukové zátěže denní době.
Vypočtené hodnoty LAeq,noc se budou v hodnocených bodech pohybovat od 36,1 do
60,6 dB. U objektů v Jemnické lze očekávat akustické zatížení od 36,1 do 52,5 dB.
U bytových domů podél místních komunikací byly vypočteny ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v rozmezí 38,4 a 45,9 dB.
Hygienický limit z provozu na hlavních komunikacích u hodnocené zástavby
(60 dB v denní a 50 dB v noční dobu) a na hranici sportoviště (60 dB v denní a 60 dB
v noční dobu) je ve většině hodnocených bodů splněn, překročení bylo zaznamenáno
pouze podél Michelské ulice. Hygienický limit 55 dB v denní a 45 dB v noční dobu je
ve většině hodnocených bodů splněn, překročení bylo vypočteno pouze podél
Želetavské ulice a v noční dobu lokálně v Jemnické ulici.
Pro ověření skutečné hladiny hluku v území bylo provedeno měření hluku
v terénu. Měření proběhlo dne 24. června 2014 dva metry před fasádou stávajícího
objektu, který se nachází na ploše navrhovaného záměru. Ve stávajícím stavu je objekt
částečně využíván jako stravovací zařízení. Sonda byla umístěna 3 m nad úrovní
terénu ve vzdálenosti 13 m od osy ulice Vyskočilova. Následně bylo provedeno
ověření naměřených hodnot výpočtem. V modelovém výpočtu byl umístěn výpočtový
bod na měřicím stanovišti. Do situace byly poté zadány dopravní intenzity
zaznamenané v průběhu měření hluku. Přehled naměřených a vypočtených hodnot
ukazuje tabulka C.5.

Tab. C.5. Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku zvuku
Stanoviště

Interval

Měřená hodnota

Vypočtené hodnoty

LAeq, 3h

70,8 dB

70,1 dB

Rozdíl mezi hodnotami spadá do intervalu přesnosti měření. Dané měření nelze
z důvodu časového intervalu srovnávat s hygienickými limity.
Podrobné vyhodnocení akustické zátěže je uvedeno v příloze 2.

C.II.3.

Povrchové vody

V bezprostřední blízkosti místa výstavby se nevyskytují volné vodní toky ani
vodní plochy. Nebližším vodním tokem je potok Botič, který protéká asi 700 m
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severně od zájmového území. Území spadá do povodí Botiče, dešťové srážky jsou
však v převážné části odváděny městskou kanalizací.

C.II.4.

Půda

V řešeném území se nenacházejí pozemky zemědělského půdního fondu ani
pozemky určené k plnění funkcí lesa, podle katastru nemovitostí jsou pozemky druhu
ostatní plocha. Širší okolí záměru má městský charakter, v těsné blízkosti stavebních
parcel se nachází rozsáhlá zástavba a tělesa komunikací. V důsledku antropogenní
činnosti byl prakticky zcela odstraněn původní pokryv.

C.II.5.

Geologické poměry

Dle regionálního morfologického členění ČR patří zájmové území k Poberounské
soustavě, celku Pražská plošina, podcelku Říčanská plošina.
Lokalita se nachází v severním křídle bývalého údolí místní vodoteče, která
v minulosti protékala Vyskočilovou ulicí ve směru od západu k východu. Její široké a
mělké údolí bylo postupem času zavezeno navážkami do dnešní podoby. Údolí
částečně mohlo v minulosti zasahovat i do prostoru projektovaného objektu.
Nadmořská výška povrchu terénu se pohybuje zhruba v rozmezí 247 – 251 m n. m.,
přičemž nejníže se nachází jihovýchodní roh lokality a nejvýše je její severozápadní
část.
Předkvartérní podklad zájmového území tvoří horniny barrandienského paleozoika
– ordoviku, který je zde zastoupen bohdaleckým souvrstvím. Jedná se o tmavě šedé až
černošedé jílovitoprachovité břidlice. Povrch předkvartérního podkladu se v půdorysu
projektovaného objektu vyskytuje v hloubce 4,30 – 5,40 m pod povrchem terénu, na
kótě 243,05 – 244,75 m n. m. Břidlice jsou podle stupně zvětrání a rozpukání
rozděleny do 3 kvalitativních skupin (zvětralinových zón):
 Svrchní zvětralinová zóna je tvořena velmi zvětralými břidlicemi, obsahuje velmi měkké
střípky a drobné úlomky břidlice o velikosti 1 – 2 cm s hojnou výplní jílu pevné
konzistence. Barva horniny je šedá, rezavě hnědě šmouhovaná. Velmi zvětralé břidlice se
vyskytují od povrchu předkvartérního podkladu do hloubky 4,80 – 5,90 m pod povrchem
terénu (kóta 242,55 – 244,25 m n. m.), mocnost polohy je zde pouze 0,50 – 0,60 m.
 Následuje poloha mírně zvětralých břidlic. Báze polohy leží v hloubce 6,30 – 6,60 m pod
terénem, na kótě 241,05 – 243,55 m n. m. a její mocnost je 0,60 – 1,50 m. Mírně zvětralé
břidlice jsou rovněž šedé, rezavě hnědé šmouhované, rozpadají se drobně úlomkovité.
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Úlomky dosahují velikosti do 5 cm, jsou stále poměrně měkké a obsahují jílovitou výplň
mezivrstevních ploch.
 Směrem do hloubky geologický profil pokračuje zónou slabě zvětralých břidlic, které jsou
svrchu šedohnědě a hlouběji černošedě zbarvené, úlomkovitě rozpadavé, úlomky jsou
relativně pevné, i když ve svrchních partiích polohy je ještě lze lámat v ruce, dosahují
velikosti 5 – 12 cm. Slabě zvětralé břidlice jsou hustě rozpukané, hustota diskontinuit je
velká. Diskontinuity obsahují jílovitou výplň, vrstevnatost je tence deskovitá. Báze polohy
slabě zvětralých břidlic nebyla archivními sondami do hloubky 15 m pod terénem ověřena.
Mocnost polohy je tak větší než 9 metrů.

Pokryvné útvary jsou zastoupeny deluviálními sedimenty a navážkami. Deluviální
sedimenty tvoří přímé nadloží hornin předkvartérního podkladu pouze lokálně,
většinou archivních sond nebyly vůbec zastiženy, pravděpodobně zde byly v minulosti
odtěženy a nahrazeny navážkami. Mají charakter šedého a rezavě hnědého slabě jemně
písčitého jílu s příměsí úlomků jílovité břidlice. V místech svého výskytu dosahují
mocnosti několika decimetrů.
Svrchní polohu na celé ploše zájmového území tvoří navážky, kterými byl
upravován terén do dnešní podoby. Jejich mocnost je 4,30 – 5,40 m. přičemž lokálně
může být i vyšší. Jejich složení je obecně velmi nestejnorodé, podle provedených sond
mají navážky charakter tmavě hnědého písčitého jílu s proměnlivým obsahem kamenů,
kusů cihel, popela apod.
V dotčeném území se nevyskytují ložiska nerostných surovin.

C.II.6.

Hydrogeologické poměry

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž
rozhodující jsou geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických
prostředí, morfologie terénu, potenciální zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy
spojené s urbanizací širší oblasti.
Podzemní voda je vázána na podložní jílovitoprachovité břidlice, které se
vyznačují omezenou puklinovou propustností, podzemní voda zde proudí pouze po
otevřených, nevyplněných puklinách s nízkou objemovou kapacitou, takže je nutné
počítat s určitou amplitudou výkyvů pozice hladiny podzemní vody v průběhu roku.
Pohyb podzemní vody je přibližně shodný se směrem sklonu terénu, tzn. od
severozápadu k jihovýchodu.
Podzemní voda se podle archivní dokumentace v prostoru projektovaného objektu
nachází v hloubce 3,50 – 6,00 m pod terénem (kóta cca 242 – 247 m n. m.).
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Vsakovací zkoušky
Pro ověření možnosti vsakování dešťových vod byla zhodnocena propustnost
geologického prostředí na základě vsakovacích zkoušek provedených v obdobném
geologickém prostředí v širším okolí zájmového území. Vsakovací zkoušky byly
prováděny formou jednorázového nálevu tzv. zkoušky s proměnnou hladinou vody
s následujícím měřením závislosti poklesu hladiny vody v čase. Výsledkem vsakovací
zkoušky je stanovení koeficientu vsaku kV (m3.s-1), který byl spočten jako podíl
přítoku vody Qzk do průzkumného objektu během zkoušky a zkušební vsakovací
plochy AZK během zkoušky.
Vsakovacími zkouškami v obdobném geologickém prostředí byla ověřena
propustnost kvartérních jílovitých zemin a svrchní zvětralinové zóny břidlic.
Z výsledků nálevových zkoušek byl určen koeficient vsaku pro prostředí deluviálních
jílů a svrchní zvětralinové zóny břidlic kV = (5–8).10-7 m.s-1. Jeho nízkou hodnotu lze
vysvětlit analýzou zrnitostního složení kvartérních zemin i charakterem eluviální zóny
podložních břidlic. Zjištěná hodnota dosti zřetelně vystihuje pro daný účel
nepříznivou, značně omezenou propustnost místního geologického prostředí pro
zájmové území jako celek. Hodnocené prostředí je tak nevhodné pro likvidaci
dešťových vod vsakem.
Návrh vsakovacího systému v konkrétních geologických poměrech zájmového
území je limitován třemi zásadním faktory:
 velmi nízká propustnost geologického podloží
 přítomnost heterogenních navážek ve svrchní zóně profilu o různé mocnosti
 relativně mělká hladina podzemní vody v podloží navážek, omezující mocnost
nesaturované zóny, do níž lze vsak vůbec realizovat

Svrchní zóna geologického profilu tvořeného navážkami pro umístění vsakovacích
objektů není vůbec uvažována. Hlavním důvodem je nehomogenita navážek, ve
kterých se nepravidelně střídají převažující vrstvy jílu s podřízenými polohami
kameniva, stavebního odpadu, humózní hlíny apod. Vsakování do prostředí
nehomogenních navážek může mít za následek nekontrolovaný a nepředpokládatelný
pohyb a směr proudění podzemní vody, která proudí přednostně polohami s vyšší
propustností (kamenitými a písčitými) a naopak se akumuluje na nepropustných
polohách jílu. Zasakování do navážek se tak může lokálně projevit negativně
s ohledem na stabilitu hornin. Dalším rizikem je dodatečná konsolidace navážek
vlivem zasáknuté srážkové vody, která se může projevit například poklesem povrchu
terénu.
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Vhodný prostor pro vsakování srážkové vody se tedy vyskytuje až v podloží
navážek, kde se ale nachází hladina podzemní vody, která je tak dalším nepříznivým
faktorem pro návrh případného vsakovacího systému. Podle ČSN 75 9010 by se
vsakovací objekty měly nacházet minimálně 1 m nad úrovní ustálené hladiny
podzemní vody. Takový prostor s dostatečnou mocností nesaturované zóny se
v podloží navážek nevyskytuje, umístění vsakovacích objektů by nesplňovalo uvedený
požadavek normy.
Přítoky podzemní vody do stavební jámy
V rámci posouzení hydraulických parametrů zvodně byly ve vystrojeném vrtu HV
2 pro objekt Delta II v roce 2009 realizovány hydrodynamické zkoušky, konkrétně
krátkodobý orientační čerpací pokus zakončený stoupací zkouškou.
Na základě vyhodnocení výsledků hydrodynamických zkoušek lze konstatovat, že
hodnocený puklinový kolektor se vyznačuje propustností v hodnotách koeficientu
filtrace kf = 1.10-6 m.s-1. Protože v prostředí horninového masivu se podzemní voda
pohybuje pouze po rozpukaných a rozvolněných zónách, není průtok podzemní vody
plošně homogenní a pro výpočet přítoku vody do stavební jámy je nutno počítat
s určitým rozptylem hodnot.
Při klasickém zajištění stavební jámy např. záporovou stěnou lze očekávat přítok
podzemní vody v podobě drobných přítoků z prostředí horninového podkladu – jednak
z úrovně přípovrchového rozvolnění a jednak ze zóny otevřených puklin ve spodní
části a u dna projektované stavební jámy, kde mohou být lokálně zastiženy vydatnější
lokální přítoky ze zvodnělých puklin. Velmi hrubým orientačním výpočtem lze
předběžně předpokládat hodnotu přítoku do stavební jámy cca 3,5 l/s.
Území se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani v ochranných
pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod.

C.II.7.

Flóra

Prostor, v němž má být realizována výstavba objektu Hotel Vyskočilova, je
v současnosti zčásti zastavěn administrativním objektem. Nezastavěná část pozemku je
částečně zpevněná plocha a částečně se jedná o zatravněné pásy s menšími dřevinami.
Zatravněné pásy představují typické sečené městské trávníky s malou druhovou
variabilitou, v bylinném patře se na travnatých plochách vyskytují běžné druhy
městských trávníků a ruderálních ploch: jetel plazivý (Trifolium repens), pýr plazivý
(Elytrigia repens), řebříček obecný (Achilea millefolium), jitrocel kopinatý (Plantago
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lanceolatum), pampeliška smetánka (Taraxacum sect. ruderalia), pelyněk černobýl
(Artemisia vulgaris), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), srha říznačka (Dactylis
glomerata), lipnice roční (Poa annua), kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum),
rožec obecný luční (Cerastium holosteoides), ptačinec prostřední (Stellaria media),
rozrazil perský (Veronica persica), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), šťovík
tupolistý (Rumes obtusifolius), mochna cf. jarní (Potentilla cf. tabernaemontani).
V dané lokalitě se nacházejí především dřeviny ozeleňující parkovací plochy,
případně zeleň v bezprostřední blízkosti administrativní budovy. Dva velké stromy
jsou pak součástí dětského hřiště bezprostředně související s uvedenou administrativní
budovou. V rámci průzkumu byly vyhodnoceny i dřeviny v Telčské ulici, které spadají
do zájmového území. Dřeviny rostou většinou v dosti nepříznivých podmínkách,
většinou jen v úzkých pásech volné půdy, která je ze dvou stran ohraničena
parkovacími plochami, či parkovištěm a chodníkem apod. Porost má ze sadovnického
hlediska průměrnou hodnotu. Na hodnocených plochách se v současné chvíli
vyskytuje 29 stromů, z čehož 4 stromy přesahují limit obvodu 80 cm ve 130 cm nad
zemí, a 7 keřových skupin, z čehož 1 skupina přesahuje 40 m2. Zbylé dřeviny (stromy
a keře) jsou pod hranicí nutnou k povolení ke kácení.
Jednotlivé dřeviny byly detailně zhodnoceny v červnu 2014 a dubnu 2015.
Finanční ohodnocení bylo provedeno dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny
2013. Celková hodnota dřevin v zájmovém území činí 385 856 Kč pro stromy a
31 622 Kč pro keře.

C.II.8.

Fauna

Dotčené území se nachází v antropogenně silně pozměněném prostředí městské
zástavby. Na zpevněné, částečně zastavěné ploše ani na přilehlých zelených plochách
se v současnosti nevyskytují významné živočišné druhy, možnosti úkrytu a potravní
nabídka pro živočichy jsou v pásu zeleně při Vyskočilově ulici velmi omezené.
V širším okolí se vyskytuje pouze fauna městského prostředí, lokalita není svým
zoologickým složením výjimečná oproti obdobným lokalitám v jiných částech Prahy.
Vzhledem k nízké kvalitě prostředí a malému zastoupení zeleně zde mohou organismy
jen složitě nalézt možnost úkrytu nebo místa k hnízdění, občas mohou na plochu
proniknout z okolních, neudržovaných lokalit.
Okraje místa výstavby mohou představovat biotop pro běžné synantropní druhy a
ptactvo vázané na rozptýlenou zeleň či křoviny. Na předmětném území je však jejich
výskyt minimální. Na hodnoceném území a v jeho bezprostředním okolí je možné
spatřit druhy jako hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub (Columba livia f.
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domestica), kos černý (Turdus merula), sýkora koňadra (Parus major), sýkora
modřinka (Parus caeruleus), zvonek zelený (Carduelis chloris), vrabec domácí
(Passer domesticus), straka obecná (Pica pica), poštolka obecná (Falco tinnunculus),
v zimních měsících je možné, jako na mnoha místech ve městě, zastihnout havrana
polního (Corvus frugilegus). Ze savců nelze vyloučit občasný výskyt potkana (Rattus
rattus), ježka západního (Erinaceus europaeus) nebo zajíce polního (Lepus
europaeus).
V případě bezobratlých není pravděpodobné, že by se zde nacházela populace
ochranářsky významného druhu, stejně tak není ani pravděpodobné, že by se zde trvale
zdržoval nějaký druh obojživelníků nebo plazů.
Ze zoologického hlediska není dotčené území významné, nebyly zjištěny žádné
zvláště chráněné živočišné druhy. Nelze vyloučit výskyt (migraci, zalétnutí z jiných
lokalit) ohroženého druhu, jako je např. vlaštovka obecná (Hirundo rustica), rorýs
obecný (Apus apus) apod. Na stávajících objektech rorýsi nehnízdí. Území dotčené
stavbou neposkytuje příznivé prostředí pro dlouhodobější život těchto organismů,
nelze jej tedy označit za jejich biotop.

C.II.9.

Radon

V březnu 2014 byl Ing. Klárou Jendřejčíkovou v dotčené lokalitě proveden
radonový průzkum. Radonový index pozemku je určen na základě distribuce objemové
aktivity cA (kBq.m-3) v půdním vzduchu a na základě posouzení plynopropustnosti
prostředí na kontaktu objektu a podloží. Pro určení množství radonu v půdě byla na
dotčeném pozemku vytyčena síť 10 × 10 m, půdní vzduch byl odebírán z hloubek cca
0,8 m pomocí maloprůměrových odběrových tyčí. Velkoobjemovými injekčními
stříkačkami byl půdní vzduch přenesen do scintilačních komor Lucasova typu.
Napěťové impulsy byly odečítány přístrojem LUK, objemová aktivita radonu byla
stanovena pomocí kalibrační konstanty.
Pokryvné útvary jsou dle geologických sond zastoupeny písčitým jílem a jílovitým
pískem, který je zcela překryt vrstvou antropogenních sedimentů. Ty zde tvoří
převážně písčitá až jílovitá hlína.
Na kontaktu stavby a podloží lze očekávat následující horniny:
 písčitá hlína, jílovitá hlína – plynopropustnost střední, nízká
 písčitý jíl, jílovitý písek – plynopropustnost střední
 velmi zvětralá břidlice – plynopropustnost nízká
 mírně zvětralá břidlice – plynopropustnost nízká
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 slabě zvětralá břidlice – plynopropustnost nízká, střední

Dle subjektivního hodnocení odporu sání při odběru půdního vzduchu byla
plynopropustnost vyhodnocena jako střední.
Vzhledem k tomu, že pro odborné určení plynopropustnosti na kontaktu stavby a
podloží se uvažuje ta, která je nejvyšší, a s přihlédnutím na subjektivní hodnocení
odporu sání, lze řešené území hodnotit střední plynopropustností.
Výsledným výstupem z hlediska posouzení radonového indexu pozemku je
tabulka, v níž je uveden radonový index pozemku základových půd podle hodnot
objemové aktivity 222Rn v půdním vzduchu (kBq.m-3) a plynopropustnosti (tab. C.6.).
Tab. C.6. Kritéria posouzení radonového indexu pozemku
Radonový index pozemku
vysoký
střední
nízký

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

cA ≤ 70
20 ≤ cA < 70
cA < 20

cA ≤ 30
10 ≤ cA < 30
cA < 10

nízká

střední

vysoká

Plynopropustnost

Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu byla prověřena na 40 odběrných
místech. Pro konečné vyhodnocení zájmové plochy se vychází z celého souboru
měření a jako charakteristická hodnota se uvažuje třetí kvartil naměřených hodnot.
Tab. C.7. Charakteristicky radonového zatížení pozemků
Minimální hodnota
Maximální hodnota
Průměrná hodnota souboru
Hodnota mediánu souboru
Hodnota 3. kvartilu souboru

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

1,0
5,6
1,8
1,5
1,8

Z výše uvedeného vyplývá, že pro určenou kategorii plynopropustnosti lze
staveniště připravované k výstavbě objektu zařadit do kategorie s nízkým radonovým
indexem pozemku. Nízký radonový index pozemku nevyžaduje zvláštní ochranná
opatření proti pronikání radonu z podloží do budov. Lze použít běžné konstrukce se
standardními izolacemi. Na základě výsledků stanovení radonového indexu pozemku
není nutno realizovat ochranná opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření.
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C.II.10. Krajina a krajinný ráz
Zákon č. 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v odst. (1) § 12:
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou 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“.

Krajinný ráz se odvíjí v první řadě od trvalých ekologických podmínek a
ekosystémových režimů krajiny, tedy základních přírodních vlastností dané krajiny
(přírodními podmínkami území). V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny
přírodní) až vytvářen (krajiny antropologicky přeměněné) lidskou činností a životem
lidí v nich. Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem
vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují.
Typické znaky krajinného rázu tedy vytvářejí obraz dané krajiny. Kromě znaků, které
se odvíjejí od geomorfologie širšího území, se všechny typické znaky posuzované
lokality odvíjejí od urbanizačních procesů.
Podle mapy „Rámcové krajinné typologie“ leží většina posuzovaného území
v krajinném typu 1U0, tj. urbanizovaná krajina staré sídelní krajiny Hercynika bez
vylišeného reliéfu. Jde o běžný krajinný typ a původní krajinný ráz je zde zcela setřen.
Celkově se tedy krajinný ráz této oblasti dá označit za typické městské prostředí
výrazně ovlivněné významnými změnami bez dochovaného původního krajinného
rázu a s nejnižším stupněm ochrany. V širší oblasti záměru dominuje rovinatý až
svažitý terén. Hlavními krajinotvornými prvky jsou objekty administrativních budov,
magistrála – ul. 5. května, z přírodních prvků městská zeleň.
Z krajinářského hlediska patří lokalita záměru do čistě urbánní krajiny. Základní
matrice území je v současnosti tvořena velkými administrativními a obytnými objekty,
seskupenými ve větších celcích. Základním měřítkem jsou velké hmoty budov
(administrativní objekty, bytové domy, panelové domy) umístěné v mírně zvlněném
reliéfu, který na severním okraji poměrně znatelně klesá. Pohledovými
charakteristikami jde o typickou krajinu města, která je určena budovami a širokými
komunikacemi (Vyskočilova, 5. května, Michelská ke Kačerovu). Hlavními centry
pohledu, ale i pohledovými bariérami, jsou bloky budov, náspy komunikací, příp.
zeleň. V území se vyskytují volná prostranství omezeného rozsahu, většinou jsou
využita jako parkoviště nebo jako městská zeleň, v jihovýchodní části jsou tenisové
kurty.
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C.II.11. Obyvatelstvo
Nejbližší obytná zástavba se nachází severně od záměru, jedná se o domy v ulici
Jemnická. Na rohu ulic Telčská × Jemnická se nachází bytový dům s odhadovaným
počtem obyvatel okolo 175 až 250, ostatní objekty v ulici Jemnická mají dle odhadu
jednotky, nejvýše několik prvních desítek obyvatel. Další objekty se nacházejí
východně od záměru (dům Jemnická 887), kde žije cca 150 – 200 obyvatel. Další
obytný dům se nachází v západní části Jemnické ulice, zde žije cca 50 obyvatel.
V ulici Telčská vedoucí severně od záměru pak bydlí cca 25 osob.
Severozápadně od záměru se nachází soubor bytových domů Rezidenční park
Baarova, v němž bydlí cca 250 – 350 obyvatel. Jihovýchodně od záměru (cca 200 m)
je činžovní dům o třech vchodech (č. p. 1242 – 1244) umístěný v Hodonínské ulici, na
něj navazují domy č. p. 967, 1027. Dle charakteru těchto objektů lze odhadnout počet
trvale žijících osob na cca 150 obyvatel. V Hodonínské ulici se nacházejí dále
panelové domy č. p. 881–883, 1239 a 1090. V těchto domech žije cca 350 – 400
obyvatel.

C.II.12. Kulturní památky
V těsném okolí místa výstavby se nenachází žádná kulturní památka. Seznam
nejbližších památek je uveden v tabulce C.8.
Tab. C.8. Seznam kulturních památek v blízkosti posuzovaného záměru
Památka
kostel Narození P. Marie
vodárna
zemědělský dvůr –
Universitní dvůr

Č. rejstříku
44466/1-1338
40266/1-1341

Vzdálenost od záměru
350 m severozápadně
840 m severozápadně

40262/1-1339

640 m severně

Adresa
Baarova, Praha 4
Hanusova č. p. 365, Praha 4
Michelská č. p. 1, Praha 4

Žádná z těchto kulturních památek nebude stavbou objektu dotčena, nejbližší
z výše uvedených památek je vzdálena 350 m od objektu (kostel Narození P. Marie).

C.II.13. Doprava
V blízkosti posuzované lokality se nachází několik dopravně významných ulic.
Jižní hranicí lokality je Vyskočilova ulice, po níž jezdí v současné době cca 23 000
vozidel denně. Vyskočilova je čtyřpruhovou, v úseku procházejícím BB Centrem
směrově dělenou komunikací s několika světelně řízenými křižovatkami. Tato ulice
plní funkci páteřní komunikace BB Centra, které rozděluje na severní a jižní část a

76

DOKUMENTACE EIA DLE PŘÍLOHY Č . 4 ZÁK . Č . 100/2001 SB .
HOTEL VYSKOČILOVA , PRAHA 4 – MICHLE

slouží jako hlavní příjezdová trasa do komplexu. Dalšími významnými komunikacemi
jsou Michelská (24 000 vozidel za den) a zejména ulice 5. května po níž v přilehlém
úseku jezdí cca 70 000 vozidel za den. Uvedené komunikace představují hlavní trasy
individuální automobilové dopravy v této části města. Po Vyskočilově ulici je vedeno
několik autobusových linek MHD, komplex obsluhuje i bezplatná linka BB Centra
jedoucí od stanice metra Budějovická do BB Centra a zpět.
Do roku 2018 je předpokládán na Vyskočilově mírný nárůst intenzit dopravy o cca
1 500 vozidel denně. Na ulici 5. května je předpokládán nárůst o cca 5 500 vozidel za
den.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Záměr je navržen v území, které bylo v minulosti zcela přeměněno člověkem a
které je využíváno pro každodenní činnosti. Lokalita výstavby je nyní zastavěna
dožívajícími administrativními budovami a zčásti povrchovými parkovišti. V místě
výstavby se v současnosti nevyskytují čistě přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy,
krajina v okolí je převážně urbánní, obytná, bez průmyslového využití. Lokalita je
součástí komplexu BB Centra, přes silné působení člověka na okolí, nedosahuje lidská
činnost v území extrémních hodnot, přestože některá působení překračují stanovené
limity. Toto překračování však není zásadní a extrémní. Krajina v místě není
devastována, v historii byla postupně přeměňována ze zemědělské krajiny na
intenzivně obývané části širšího centra města. Dlouhodobé osídlení a využívání území
vytvořilo stabilní stav s trvalým působením člověka. Negativním vlivem je
automobilová doprava na hlavních komunikacích v území, která zejména v posledních
20 letech významně narostla. Působení automobilové dopravy působí zvýšenou,
nikoliv však extrémní zátěž životního prostředí.
Území, do něhož má být záměr umístěn, je zatěžováno na hranici únosnosti, hlavní
vlivy (hluková zátěž a znečištění ovzduší) dosahují v některých ukazatelích limitních
hodnot a mírně je přesahují. Mírně zhoršený stav je možné zaznamenat v oblasti
kvality ovzduší, kdy je mírně překročen imisní limit pro průměrné roční koncentrace
benzo[a]pyrenu, avšak zde se jedná pouze o limit, ke kterému se přihlíží a není pro
hodnocení kvality ovzduší určující. Samotný záměr bude mít na kvalitu ovzduší vliv
minimální, navýšení emisí benzo[a]pyrenu bude kompenzováno novou zelení v rámci
sadových úprav.
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Překročený nejpřísnější limit je nutné očekávat též v případě hlukové zátěže,
v tomto případě záměr reaguje na nepříznivý stav protihlukovým opatřením, takže
nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I.

D.I.1.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Obyvatelé v okolí stavby mohou být dotčeni změnou jednotlivých složek životního
prostředí, které mohou mít vliv na jejich zdraví a na jejich socioekonomické prostředí.
Při posuzování možných vlivů na zdraví obyvatel žijících v okolních domech je nutno
brát obecně v úvahu všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví.
Hlavními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat v souvislosti s výstavbou či
provozem záměru a které tedy mohou být záměrem významněji ovlivněny, budou hluk
a znečištění ovzduší. Posuzovaný záměr nebude zdrojem kontaminace vod ani půdy
chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich toxiny. Působení vibrací při
výstavbě na obyvatelstvo bude minimální, vibrace nebudou dosahovat takových
intenzit, aby mohly mít negativní zdravotní účinky.
Z hlediska socioekonomických vlivů je možné zmínit, že po realizaci záměru
vzniknou nové pracovní možnosti, záměr bude též obsahovat prodejní plochy
v parteru. Hlavními změnami ve vlivech na obyvatelstvo bude změna koncentrací
znečišťujících látek a změna akustické situace. V následujícím vyhodnocení jsou
uvažovány pouze vlivy na zdraví obyvatel působící při běžném provozu posuzovaného
záměru, jeho výsledky není možné vztáhnout na případy zvláštních situací, včetně
havárií.
Imisní zátěž
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní
hodnoty pro oxid dusičitý, benzen a suspendované částice frakce PM 10.
Uvedením záměru do provozu byl u nejvíce ovlivněné obytné zástavby vypočten
nárůst průměrných ročních koncentrací NO2 na úrovni nejvýše 0,02 µg.m-3. Jedná se
o oblast ulice Jemnická. Vzhledem k výchozím hodnotám imisní zátěže je zřejmé, že
v žádné části výpočtové oblasti nedojde vlivem uvedení záměru do provozu
k překročení směrné hodnoty WHO a není tedy třeba očekávat nárůst zdravotního
rizika v souvislosti s chronickou expozicí oxidu dusičitému.
Jak ukazují výsledky rozptylové studie, je možné ve výchozím stavu očekávat
hodinové koncentrace NO2 ve výpočtové oblasti pod hranicí směrné hodnoty WHO.
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Vlivem uvedení záměru do provozu byl vypočten nejvyšší nárůst okolo 0,3 µg.m-3, a to
v prostoru samotného záměru. Zcela lokálně bude směrná hodnota WHO překročena
již ve výchozím stavu. Zcela ojediněle může dojít k výskytu koncentrací velmi mírně
nad hranicí směrné hodnoty (nejvýše okolo 215 µg.m-3) v prostoru ulice Bítovská, a to
vlivem provozu náhradního zdroje elektrické energie. Pravděpodobnost takového
případu je však velmi nízká a během roku nemusí nastat vůbec nebo se může jednat
skutečně jen o ojedinělé případy. Reálně se začínají projevovat účinky na populaci při
hodnotách až kolem 500 µg.m-3, vypočtené hodnoty tedy nepředstavují (ani při mírném
překročení směrné hodnoty WHO) riziko výskytu obtíží spojených s akutní expozicí
NO2.
Vlivem uvedení záměru do provozu byl vypočten nejvyšší nárůst imisní zátěže
benzenem v prostoru nejvíce ovlivněné zástavby na úrovni do 0,01 µg.m-3, a to v ulici
Jemnická. Této hodnotě odpovídá nárůst rizika výskytu zdravotních účinků
z chronické expozice benzenu nejvýše o 6,0 × 10-8 (1 případ na více než 16,6 milionu
obyvatel). Vzhledem k počtu zasažených obyvatel (odhadem v řádu desítek), lze
konstatovat, že vypočtené změny ve zdravotním riziku jsou nevýznamné ve smyslu
ohrožení zdraví a v reálné situaci se rozpoznatelně neprojeví.
Nejvyšší nárůst průměrných ročních koncentrací částic PM 10 vlivem uvedení
záměru do provozu byl vypočten v obytné zástavbě (v prostoru křižovatky ulic Telčská
× Jemnická) nejvýše okolo 0,03 µg.m-3. Nejvyšší nárůst koncentrací suspendovaných
částic PM 2,5 byl vypočten ve stejné oblasti, zvýšení hodnot bude činit nejvýše
0,02 µg.m-3.V tabulce D.1. a D.2. je provedeno vyhodnocení změn rizika ve vztahu
k účinkům expozice suspendovaným částicím.
Tab. D.1. Vyhodnocení zdravotního rizika v oblastech s nárůstem koncentrací
suspendovaných částic PM10
Suspendované částice frakce PM 10
Nárůst imisní zátěže (µg.m-3)

0,005 – 0,010

0,010 – 0,020

0,020 – 0,030

200

150

100

Nové případy chronické bronchitidy

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Hospitalizace z důvodu dýchacích obtíží

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Hospitalizace z důvodu srdečního selhání

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Dny s lehčími respiračními příznaky (včetně kašle)

0,0488

0,0731

0,0813

Dny s lehčími respiračními příznaky (včetně kašle)
u dětí v běžné populaci

0,0220

0,0330

0,0367

Dny užívání bronchodilatátorů – dospělí

0,0092

0,0137

0,0153

Dny užívání bronchodilatátorů – děti

0,0001

0,0002

0,0002

Počet obyvatel
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Tab. D.2. Vyhodnocení zdravotního rizika v oblastech s nárůstem koncentrací
suspendovaných částic PM2,5
-3

Nárůst imisní zátěže (µg.m )

Suspendované částice frakce PM 2,5
0,002– 0,005
0,005– 0,010
0,010 – 0,020

Počet obyvatel

1500

150

100

Počet ztracených roků života vlivem chronické
expozice

0,0053

0,0011

0,0015

Dny omezené aktivity

0,5438

0,1165

0,1554

Z tabulek vyplývá, že nárůst úmrtnosti vlivem chronické expozice se v nejvíce
dotčené populaci bude pohybovat na úrovni cca 8 minut na osobu a rok. Tento nárůst
se týká řádově desítek osob, nejvýše okolo jedné stovky. Jedná se o hodnotu, která
není významná ve smyslu ohrožení zdraví dotčené populace a nepředstavuje reálně
rozpoznatelnou změnu. Nárůst výskytu lehčích respiračních příznaků včetně kašle se
bude pohybovat i v nejvíce dotčené populaci nejvýše na úrovni cca 1,5 minuty na
osobu a rok. I v tomto případě se tedy jedná o hodnoty málo významné.
Dle výsledků modelových výpočtů je nutno během stavby očekávat zvýšení
denních koncentrací PM 10 u nejvíce ovlivněné zástavby v suchých dnech. Během fáze
s nejvyššími příspěvky stavebních prací (etapa zemních prací) lze v nejbližší obytné
zástavbě očekávat nejvyšší nárůst na úrovni 7,9 μg.m-3, a to v bodě reprezentujícím
zástavbu v ulici Jemnická při severním okraji hodnoceného záměru. V této části
zástavby lze odhadovat počet obyvatel v řádu desítek. Vypočtené hodnotě nejvyššího
nárůstu odpovídá horní hranice zvýšení relativního rizika výskytu kašle ve výši 1,0241
– 1,0281 (1 případ na 178 – 208 obyvatel).
Přestože výskyt dýchacích obtíží mezi dotčenou populací je spíše
nepravděpodobný a může se vyskytnout jen ojediněle, je nutno (a to i s ohledem na
nejistoty v hodnocení, faktory pobytové pohody atd.) důsledně zajistit minimalizaci
prašnosti ze staveniště i z příjezdových a odjezdových tras staveništní dopravy.
Vliv stavebních prací je možné bez opatření hodnotit jako významný, zejména
v době dlouhotrvajícího sucha. Vliv je však možné technickými a organizačními
opatřeními snížit na přijatelnou úroveň. Jedná se zejména o očistu vozidel před
výjezdem na komunikace, pravidelné mokré čištění vozovek a chodníků v okolí
staveniště, kropení nezpevněných ploch staveniště v případě suchého počasí, příp. tam,
kde to je možné, zpevnění často pojížděných částí staveniště např. betonovými panely
a jejich pravidelné čištění.
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Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, vlivem uvedení navrhovaného záměru
do provozu lze očekávat v prostoru s obytnou zástavbou nejvyšší nárůst průměrných
ročních koncentrací benzo[a]pyrenu na úrovni 0,004 ng.m-3. Tomuto nárůstu
koncentrací odpovídá nárůst karcinogenního rizika na úrovni 3,48 × 10-7, což činí
jeden případ na téměř 2,9 milionu obyvatel. Vzhledem k dotčené populaci se jedná
opět o hodnoty zcela nevýznamné z hlediska vlivů na lidské zdraví.
Akustická zátěž
Celkovou úroveň hlukové zátěže v hodnocené obytné zástavbě je možné
považovat z hlediska zdravotních rizik za střední až zvýšenou. Z celkového počtu 21
bodů byly v pěti z nich vypočteny hodnoty denní hlukové zátěže typické pro možný
výskyt ischemické choroby srdeční, v devíti bodech pak hodnoty pro silné obtěžování
a v 17 bodech byly vypočteny hodnoty v pásmu mírného obtěžování. V případě hodnot
noční hlukové zátěže byla v jednom bodě vypočtena hodnota typická pro možný
výskyt psychických poruch, v šesti bodech hodnoty pro možný výskyt zvýšeného
krevní tlaku a možný výskyt infarktu myokardu. V 17 výpočtových bodech byly
zaznamenány hodnoty hlukové zátěže v kategorii subjektivně vnímaného rušení
spánku.
Jak vyplývá z provedeného vyhodnocení, je možné vlivem záměru očekávat
pokles hlukové zátěže ve dne ve 4 bodech, a to v rozmezí 0,1 – 1,1 dB. Naopak nárůst
hlukové zátěže byl zaznamenán v šesti bodech, a to o 0,1 – 2,3 dB. Vlivem uvedení
záměru do provozu nebyla zaznamenána žádná změna v rozložení počtu bodů
v pásmech účinků hlukové zátěže. V případě noční hlukové zátěže byl pokles hodnot
vypočten ve 4 bodech, a to o 0,1 – 0,8 dB. Naopak nárůst hlukové zátěže byl
zaznamenán ve dvou bodech, a to o 0,1 – 2,5 dB. Vlivem uvedení záměru do provozu
nebyla zaznamenána žádná změna v rozložení počtu bodů v pásmech účinků hlukové
zátěže.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že změny v hlukové zátěži se projeví pouze
v několika výpočtových bodech, přičemž celkově lze očekávat velmi mírný nárůst
počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel. Změna bude však jen málo
významná, nanejvýš půjde o ojedinělé případy. U kardiovaskulárního rizika nebyl
v žádném bodě zaznamenán nárůst. V bodech s vypočteným nárůstem hlukové zátěže
nebudou hodnoty hlukové zátěže nad hranicí zvýšeného rizika výskytu infarktu
myokardu.
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Výstavba
V době výstavby je nutné očekávat zhoršení kvality ovzduší a zvýšení hlučnosti.
Tyto faktory budou působit po omezenou dobu, rozsáhlé zemní práce budou probíhat
po dobu několika týdnů. Vliv stavebních prací je možné hodnotit jako významný,
avšak přijatelný vzhledem k intenzitě a délce trvání. Stavební práce neohrozí zdravotní
stav obyvatel v okolí budoucího obytného souboru.
Podrobné vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je uvedeno v Příloze 3.

D.I.2.

Vliv na kvalitu ovzduší

Vlivem provozu navrženého objektu je možné v zájmovém území očekávat velmi
mírné navýšení imisní zátěže. Nejvyšší nárůst koncentrací průměrných ročních
koncentrací NO2 byl vypočten přímo v prostoru záměru, tedy v oblasti vymezené
ulicemi Želetavská, Václava Sedláčka a Vyskočilova. Zvýšení koncentrací vlivem
záměru se zde bude pohybovat na úrovni do 0,025 µg.m-3. V širším okolí záměru bude
příspěvek v řádu setin µg.m-3. Samostatně byl vyčíslen i příspěvek náhradního zdroje
elektrické energie k celkové imisní situaci průměrných ročních koncentrací oxidu
dusičitého, a to na úrovni 0,004 µg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpočtů,
nedojde vlivem uvedení záměru do provozu v žádné části výpočtové oblasti
k překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého.
Nárůst maximálních hodinových koncentrací NO2 bude činit nejvýše 0,3 µg.m-3
v okolí záměru, v žádném z výpočtových bodů nebylo zaznamenáno možné zvýšení
koncentrací z hodnot pod 200 µg.m-3 nad tuto hranici. Příspěvek náhradního zdroje
elektrické energie k maximálním hodinovým koncentracím v režimu plného provozu
bude i za nejhorších rozptylových podmínek nejvýše 90 µg.m-3, a to v oblasti
jihozápadně od záměru, v prostoru ulic 5. května a Bítovská. V případě provozu
náhradního zdroje v případě nejhorších rozptylových podmínek nelze lokálně zcela
vyloučit možné překročení hranice 200 µg.m-3 vlivem provozu záměru. Maximální
možné koncentrace byly vypočteny na úrovni do 215 µg.m-3 (v prostoru ulice
Bítovská), avšak vzhledem k výchozím hodnotám imisní zátěže a k očekávané době
provozu náhradních zdrojů, není třeba očekávat zvýšení počtu překročení imisního
limitu nad hranici povolených 18 případů za rok. Navíc pro malou provozní dobu je
výskyt těchto zvýšených hodnot spíše málo pravděpodobný.
Nejvyšší nárůst průměrných ročních koncentrací benzenu byl vypočten v blízkém
okolí záměru, a to do 0,010 µg.m-3. V širším okolí této lokality bude příspěvek činit
jen několik tisícin µg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, nedojde vlivem
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uvedení záměru do provozu v žádné části výpočtové oblasti k překročení imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace benzenu.
Nejvyšší nárůst průměrných ročních koncentrací PM 10 byl vypočten přímo
v nejbližším okolí záměru, u výjezdu z garáží, a to do 0,04 µg.m-3. V širším okolí
záměru byl vypočten nárůst zpravidla pod hranicí 0,12 µg.m-3. Samostatně byl vyčíslen
i příspěvek náhradních zdrojů elektrické energie k celkové imisní situaci průměrných
ročních koncentrací suspendovaných částic PM 10, který nebude dosahovat ani
0,001 µg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, v žádné části zájmového
území není třeba očekávat překročení imisního limitu pro roční koncentrace PM 10.
Nejvyšší nárůst denních koncentrací PM 10 byl vypočten v okolí záměru,
jihozápadně od křížení ulic Vyskočilova a V. Sedláčka, dále v okolí výjezdu z garáží a
podél ulice Jemnická, na úrovni do 0,24 µg.m-3. Příspěvek náhradních zdrojů
elektrické energie bude činit nejvýše okolo 0,14 µg.m-3. Vlivem provozu záměru
nebylo vypočteno v žádném referenčním bodě zvýšení počtu překročení o jeden nebo
více případů v roce, na plnění imisního limitu tedy nebude mít provoz záměru vliv.
Nejvyšší nárůst průměrných ročních koncentrací PM 2,5 byl vypočten přímo
v prostoru záměru a okolí křižovatky ulic V. Sedláčka a Vyskočilova, a to do
0,022 µg.m-3, v širším okolí bude příspěvek činit okolo jedné setiny µg.m-3.
Samostatně byl vyčíslen i příspěvek náhradních zdrojů elektrické energie k celkové
imisní situaci průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM 2,5, který
nebude dosahovat ani 0,001 µg.m-3. V žádném výpočtovém bodě nebylo zaznamenáno
vlivem provozu záměru zvýšení průměrných ročních koncentrací suspendovaných
částic PM 2,5 nad hranici imisního limitu.
Nejvyšší nárůst průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu byl vypočten
v prostoru záměru v ulici V. Sedláčka a příjezdové komunikaci ke garážím, a to do
0,005 ng.m-3. V širším okolí bude příspěvek záměru ještě nižší.
Dočasný vliv na kvalitu ovzduší budou mít i stavební práce.
Podle provedeného hodnocení budou příspěvky maximálních hodinových
koncentrací ze stavebních prací na hodnoceném záměru u nejvíce ovlivněné obytné
zástavby dosahovat cca 44 µg.m-3. Se vzdáleností od staveniště příspěvky pomalu
klesají. Imisní příspěvky pouze z vyvolané staveništní dopravy podél odjezdových a
příjezdových tras staveništní dopravy lze očekávat okolo 20 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3 pro 19.
nejvyšší hodnotu. Z charakteru stavebních prací vyplývá, že jejich příspěvky nelze
přímo sčítat s modelovými hodnotami maximálních hodinových koncentrací NO2. To
jsou hodnoty, které se vyskytují v daném místě za nejméně příznivých emisních a
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rozptylových podmínek a jsou dosahovány jednou za několik let. Maxima emisí ze
stavební činnosti se v naprosté většině případů míjejí s maximy emisí z ostatních
zdrojů. Z toho důvody byly provedeny další modelové výpočty, které měly prokázat
plnění limitu v době stavebních prací. Ani v případě teoretické souhry nejhorších
emisních a rozptylových podmínek s plným zapojením všech stavebních strojů a
staveništní dopravy nebylo zaznamenáno možné překročení imisního limitu vlivem
stavby.
V oblasti obytné zástavby v okolí staveniště byly v průběhu stavebních prací na
hodnoceném záměru vypočteny nejvyšší příspěvky k denním koncentracím PM 10 na
úrovni do 8 µg.m-3. Příspěvky výhradně ze staveništní dopravy podél odjezdových a
příjezdových tras staveništní dopravy byly vypočteny zpravidla okolo 1 µg.m-3. Imisní
limit pro 24hodinové koncentrace PM 10 je stanoven na 50 μg.m-3 pro 36. nejvyšší
hodnotu. Navýšení průměrných denních koncentrací nepředstavuje z hlediska
překračování limitu významný nárůst. Může však dojít ke zvýšení počtu překročení
řádově o jednotky případů. Pro snížení vlivů stavby na kvalitu ovzduší je proto nutné
realizovat řadu doprovodných opatření, která jsou uvedená v kap. D.IV.

V imisním pozadí je, stejně jako na území téměř celé Prahy i značné části velkých
měst České republiky, překračován imisní limit pro roční průměrnou koncentraci
benzo[a]pyrenu, ke kterému se však při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží.
Imisní příspěvek posuzovaného záměru se pohybuje na úrovni nejvýše pikogramů, což
je hodnota pod úrovní jednoho procenta limitu (desetiny procenta platného limitu).
Tento imisní příspěvek lze označit za nevýznamný i vzhledem k tomu, že zjištěné
imisní koncentrace na imisních stanicích se publikují s přesností na desetiny
nanogramu (tj. s přesností na stovky pikogramů), výsledné koncentrace v mapě
znečištění ovzduší ČHMÚ s přesností na setiny nanogramu (tj. desítky pikogramů).
Protože bylo v místě výstavby v minulých letech zaznamenáno překročení
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu a přestože se k tomu
imisnímu limitu při hodnocení kvality ovzduší dle zákona 201/2012 Sb. pouze přihlíží
a zároveň vlastní nárůst je naprosto zanedbatelný (dle výsledků rozptylové studie
pohybuje nejvýše na úrovni 0,004 ng.m-3), je možné vyčíslit kompenzaci nárůstu
benzo[a]pyrenu novým záměrem. V rámci výstavby bude dle projektu vysazeno
minimálně 28 stromů, které uvedený nárůst imisního zatížení dostatečně kompenzují, a
to i při zohlednění předpokládaného odstranění zeleně v rozsahu 9 stromů. Vliv na
koncentrace benzo[a]pyrenu v ovzduší je tak možné považovat za přijatelný.
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Přestože kompenzace nárůstu emisí benzo[a]pyren nejsou z pohledu zákona
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší nutná, byl pro určení změn množství emisí použit
vztah záchytu benzo[a]pyrenu zelení podle metodického návodu vydaného
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v listopadu 2012 na jeho webových stránkách.
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního prostředí prozatím nevydalo žádný
oficiální metodický pokyn pro provádění kompenzačních opatření, je tato metodika
jediným oficiálním materiálem pro danou problematiku. Uvedený metodický pokyn a
postup výpočtu byl s MŽP konzultován. Výpočet záchytu benzo[a]pyrenu pro stávající
kácenou zeleň a emise z automobilové dopravy a jeho porovnání se záchytem pro
navrženou zeleň po jejím dostatečném růstovém rozvoji uvádí tab. D.3. Vzhledem
k různým výškám stromů a vzhledem k tomu, že k záchytu dochází v celém objemu
koruny, který se navíc s časem mění, není možné určit efektivní výšku. Proto je
porovnání provedeno pro zachycené resp. produkované množství emisí bez zohlednění
výškového koeficientu podle Přílohy č. 16 k vyhlášce 415/2015 Sb. Vzhledem k tomu,
že naprostou většinu emisní bilance tvoří porovnání záchytu zelení, je zanedbání
koeficientu významnosti přijatelným zjednodušením, které nemá významný vliv na
výsledky porovnání.
Tab. D.3. Bilance záchytu benzo[a]pyrenu
Stávající zeleň a doprava – snížení záchytu a vlastní emise benzo[a]pyrenu
Č. Druh dřeviny
11 bříza bělokorá
20 jedle bělokorá
21 jabloň domácí
22 smrk pichlavý
23 smrk pichlavý
24 smrk ztepilý
25 bříza bělokorá
26 bříza bělokorá
27 bříza bělokorá
Vyvolaná doprava

objem koruny [m3]
105
4
180
21
26
34
118
59
50

Betula pendula
Abies alba
Malus domestica
Picea pungens
Picea pungens
Picea abies
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula

záchyt BaP [kg.rok-1]
0,0088
0,0027
0,0133
0,0037
0,0040
0,0045
0,0095
0,0060
0,0055
0,0019

Celkem

0,0599

Vysazovaná zeleň – záchyt benzo[a]pyrenu
objem koruny [m3]

počet

Záchyt BaP [kg.rok-1]

Stromy s velkou korunou

670

5

0,2211

Stromy se střední korunou

110

23

0,2126

Navržené dřeviny

Celkem

0,4336

Z porovnání je patrné, že stávající odstraňovaná zeleň je podle metodiky efektivní
k zachycení 0,0580 kg benzo[a]pyrenu za rok. Vlastní záměr pak produkuje 0,0003 kg
benzo[a]pyrenu za rok z garáží a 0,0016 kg.rok-1 na okolních blízkých komunikacích.

86

DOKUMENTACE EIA DLE PŘÍLOHY Č . 4 ZÁK . Č . 100/2001 SB .
HOTEL VYSKOČILOVA , PRAHA 4 – MICHLE

Sadové úpravy spočívají ve výsadbě 5 stromů s velkou korunou a 23 stromů se střední
korunou jako sadové úpravy parteru. Celkové množství benzo[a]pyrenu zachyceného
navrženými stromy dle aktuálního projektu je 0,4336 kg za rok. Z tabulky je patrné, že
navržené sadové úpravy dostatečně nahrazují nárůst emisí benzo[a]pyrenu z daného
záměru, přestože podle zákona 201/2012 Sb. kompenzace není vyžadována.

Celkově lze konstatovat, že po uvedení záměru budovy do provozu bude změna
v imisní situaci pro okolní obytnou zástavbu málo významná a bude mít pouze lokální
charakter.
Kumulace vlivů na kvalitu ovzduší s okolními záměry je v hodnocení zahrnuta
v rámci dopravních podkladů (viz příl. 5) a v rámci imisního pozadí všech zdrojů na
území hl. m. Prahy.
Podrobné zhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší, včetně zobrazení změn
koncentrací znečišťujících látek v imisních mapách je uvedeno v Příloze 1.

D.I.3.

Vliv na akustickou situaci

Vliv na akustickou situaci budou mít stacionární zdroje na objektu, nárůst dopravy
spojené se zdrojovou a cílovou dopravou do objektu a změna v šíření zvuku vlivem
změn v konfiguraci hmot objektů.
Po zprovoznění Hotelu Vyskočilova dojde v jeho okolí ke změně ekvivalentních
hladin akustického tlaku. V blízkosti záměru podél méně dopravně zatížených
komunikací byl vypočten pouze minimální nárůst, ve větší vzdálenosti od
navrhovaného objektu podél hlavních komunikací v území (Michelská, 5. května) se
akustické zatížení nezmění.
U zástavby mezi Jemnickou a Vyskočilovou ulicí bylo v místech, kde je splněn
limit hluku, vlivem realizace záměru vypočteno navýšení akustické zátěže do 2,3 dB
v denní a do 2,5 dB v noční dobu. Vyšší hodnoty lze zaznamenat pouze na západní
fasádě bytového domu situovaného v blízkosti záměru, kde se projeví nová dispozice
objektů. K navýšení akustické zátěže zde dojde odstraněním stávajícího objektu, který
tvořil bariéru proti šíření hluku z provozu na ulici Vyskočilova. Příčinou je tak nová
dispozice objektů, nikoliv vlastní doprava generovaná záměrem. U fasád ubytovny již
nepřekročí akustické příspěvky 0,3 dB v denní a 0,4 dB v noční dobu. Hygienický
limit ve výši 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu nebude vlivem zprovoznění záměru
překročen. Na fasádách orientovaných do Michelské ulice, kde je již hygienický limit
překročen, nedojde vlivem zprovoznění záměru k dalšímu navýšení akustické zátěže.
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V blízkosti záměru u objektu v Jemnické ulici naproti plánovanému objektu by
došlo bez dodatečných protihlukových opatření k navýšení akustické zátěže do 0,8 dB
v denní a 1,5 dB v noční dobu. To je způsobeno nárůstem dopravy na Jemnické ulici a
odrazem hluku od záměru do protilehlé zástavby. Ve výpočtových bodech by tak došlo
k překročení hygienického limitu nebo navýšení akustické zátěže v místech, kde je
v současnosti již překročen. Pro redukci nepříznivých akustických dopadů bude
aplikováno protihlukové opatření, pokládka tichého asfaltu na Jemnické ulici ve
vymezeném úseku s předpokládaným útlumem 3 dB. Po realizaci opatření se u objektu
v bezprostřední blízkosti záměru akustické zatížení v denní dobu nezvýší, v noční
dobu poté navýšení nepřekročí 0,6 dB. Vlivem zprovoznění záměru zde nedojde
k navýšení hlukové zátěže nad povolenou mez, která je stanovena ve výši 55 dB
v denní a 45 dB v noční dobu.
Minimální snížení akustické zátěže (do 0,1 dB) bylo vypočteno v okolí záměru
(Želetavská, Telčská) vlivem nové dispozice objektů v lokalitě. Podél dalších
odjezdových a příjezdových tras nebyla ve výpočtových bodech zaznamenána vlivem
zprovoznění záměru změna akustického zatížení.
V žádném bodě nedojde v důsledku realizace záměru k překročení hygienického
limitu nebo k nárůstu akustické zátěže v bodech, kde je nyní již hygienický limit
překročen.
Pro stacionární zdroje hluku, které budou umístěny na záměru (výfuky, otvory
nasávání, chlazení a další) platí hygienický limit ve venkovním chráněném prostoru
nejbližších budov o hodnotě 50 dB v denní dobu. Ve studii byl zohledněn
nepřerušovaný denní provoz, přestože ve skutečnosti budou zdroje hluku v provozu na
plný výkon po kratší dobu. Při provozu stacionárních zdrojů lze zaznamenat nejvyšší
akustické příspěvky u bytové nástavby do 40,8 dB. Při plném provozu všech zdrojů
bude hygienický limit o hodnotě 50 dB v denní dobu s rezervou splněn.
V noční dobu může být v provozu vzduchotechnika. Nejvyšší akustické příspěvky
v noci budou dosahovat 32,5 dB. Hygienický limit 40 dB bude splněn.
Kumulace vlivů na akustickou situaci s vlivem okolních záměrů je v hodnocení
zahrnuta v rámci dopravních podkladů, které uvažují i s budoucí výstavbou (viz
příl. 5)
Zvýšenou akustickou zátěž bude představovat výstavba objektu. Nejvyšší
akustické příspěvky bez dodatečných protihlukových opatření u stávající chráněné
zástavby byly vypočteny do 69,8 dB. U bytového domu východně od záměru lze
zaznamenat hodnoty do 64,2 dB. Na základě výsledků modelových výpočtů tak lze
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konstatovat, že bez dodatečných protihlukových opatření by mohlo docházet
k překročení limitních hodnot. Pro zajištění hygienického limitu byly navrženy
protihlukové clony po obvodu staveniště, a to o výšce 3,5 a 3 metry. Pro ochranu
parteru se po zbytku obvodu předpokládá umístění hrazení o min. výšce 2,2 metru.
Dále bylo uvažováno použití mobilních protihlukových clon, které budou umístěny
vždy mezi hlavním zdrojem hluku (vrtnou soupravou) a nejbližší zástavbou podél
Jemnické. Při realizaci navrhovaných opatření budou nejvyšší akustické příspěvky ve
všech bodech pod limitními hodnotami, u nejbližší obytné zástavby pod 64,8 dB.
Hygienický limit tak bude ve všech bodech splněn. V době výstavby se nepředpokládá
kumulace s jinou stavební činností v blízkosti záměru.
V rámci hlukové studie proběhla akustická měření, která ukázala, že modelové
hodnoty s dostatečnou přesností reprezentují stav hlukové zátěže a lze je použít pro
hodnocení vlivu záměru na životní prostředí.
Podrobné vyhodnocení hlukové situace a vlivu záměru je uvedeno v příloze 2.

D.I.4.

Vliv na povrchové vody

Vzhledem ke vzdálenostem a rozsahu záměru nebyl identifikován možný vliv na
povrchové vody. Kumulace s jinými vlivy se nepředpokládá.
Jak ukázalo hodnocení množství odtékajících dešťových vod (kap. B.III.2), dojde
výpočtově po výstavbě objektu k poklesu množství vody odtékající z dotčeného
území. Část vody bude jímána a používána pro zavlažování zeleně.
Vliv objektu sám o sobě bude velmi malý a nárůst na ÚČOV nebude rozeznatelný
od běžného kolísání průtoku. Pro připojení na kanalizaci je třeba souhlas správce
kanalizace, který zhodnotí, zda má čistírna odpadních vod dostatečnou kapacitu.
Konečným recipientem splaškových vod bude řeka Vltava, kam je vyústěn odtok
z ÚČOV Praha v Troji.

D.I.5.

Vliv na podzemní vody

Posuzovaný záměr Hotel Vyskočilova bude založen pod úrovní hladiny podzemní
vody. Vzhledem k vytvořenému zvodnělému horizontu je nutné očekávat přítoky do
stavební jámy. Při výstavbě objektu je nutné učinit všechna opatření k ochraně
podzemní vody před znečišťováním, zejména ropnými látkami ze stavebních strojů a
vozidel.
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Určité ovlivnění režimu podzemních vod lze teoreticky spatřovat ve změně
povrchu a jeho schopnosti zasakovat dešťovou vodu. Byla provedena geologická
sonda a vsakovací zkouška – závěrem této zkoušky je zjištění, že podloží v místě
stavby patří mezi velmi slabě propustné materiály, zasakování tedy nemůže být
realizováno.
Ovlivnění režimu podzemních vod zasakováním bude minimální, vlivem výstavby
dojde ke snížení rozsahu nezpevněných ploch a snížení odtoku do kanalizace,
vzhledem k omezené propustnosti podloží toto snížení nebude představovat významný
vliv na životní prostředí.
V lokalitě není plánován žádný záměr, který by mohl způsobovat významné
kumulativní vlivy s hodnoceným záměrem.

D.I.6.

Vlivy na půdu

Záměr se nedotýká ZPF ani PUPFL. Při výstavbě bude veškerý současný pokryv
pozemku odstraněn. Vzhledem k nízké kvalitě neznamená její odstranění významnou
újmu na životním prostředí. V lokalitě není plánován žádný záměr, který by mohl
způsobovat významné kumulativní vlivy s hodnoceným záměrem.
Nové sadové úpravy v okolí pozemku počítají s navezením kvalitní zeminy pro
výsadbu zeleně. Nová zemina bude umístěna na dotčených pozemcích, které jsou
určeny k sadovým úpravám.

D.I.7.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vzhledem ke svému plošnému rozsahu nepředstavuje zásah do geologického
prostředí významnou újmu na geologických poměrech. Stavba nebude mít významný
vliv na horninové prostředí. Záměr se nedotkne ložisek nerostných surovin.
Výkopovými pracemi nedojde k významnému porušení stability hornin.
V lokalitě není plánován žádný záměr, který by mohl způsobovat významné
kumulativní vlivy s hodnoceným záměrem.

D.I.8.

Vliv na faunu

Posuzovaná lokalita představuje vysoce člověkem využívané území. V současné
době se na lokalitě větší druhy živočichů prakticky nevyskytují. Živočichové, kteří se
zde vyskytují, představují běžné synantropní a euryekní organismy, zastoupené
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především druhy hmyzu, hlodavců a ptáků typickými pro antropogenně ovlivněné
území bez ochranářského významu.
Vliv na faunu bude trvalý, avšak málo významný. Stavební zásah do předmětné
lokality neznamená významné narušení životaschopnosti populací v širším zájmovém
území.
V území se vyskytuje několik druhů ptáků. Ptáci jsou chráněni podle § 5a zákona
218/2004 Sb. mj. před úmyslným poškozováním nebo ničením jejich hnízd a vajec
nebo odstraňováním hnízd. V dotčené lokalitě někteří ptáci hledají potravu, hnízda
nebyla nalezena, nelze je však jednoznačně vyloučit. Proto je třeba, aby kácení dřevin
probíhalo v zimních měsících mimo hnízdní období a také zemní práce a odstranění
stávajícího povrchu započaly v mimohnízdní době (tj. mimo březen – červen).
Plánovanou stavební činností a následným využitím vymezeného území nedojde
ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů.
V lokalitě není plánován žádný záměr, který by mohl způsobovat významné
kumulativní vlivy s hodnoceným záměrem.

D.I.9.

Vliv na flóru

Zeleň odstraňovaná
Výstavba objektu si vyžádá odstranění několika dřevin a zelených ploch, které se
v současnosti vyskytují na ploše navrhovaného objektu. Dřeviny v řešeném území patří
do kategorie „dřeviny rostoucí mimo les“. Všechny tyto porosty jsou chráněny zákonem
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláškou MŽP ČR č.
395/1992 Sb. O povolení ke kácení dřevin musí vlastník pozemků nebo pověřený
zástupce vlastníka požádat příslušný orgán ochrany přírody.
Z plochy staveniště budou odstraněny vybrané dřeviny, které jsou v kolizi
s navrhovanou zástavbou. Přehled odstraňovaných stromů a jejich charakteristika je
uveden v tab. D.4. a zobrazen na výkresu 24. V rámci výstavby bude zachována řada
jeřábů (Sorbus intermedia) podél ulice Želetavská. Sedm z těchto stromů bude
zachováno úplně, nejseverněji umístěný strom v této řadě bude přesazen na jižní konec
stromořadí. Dále budou zachovány dva poměrně vzrostlé javory jasanolisté ve
východní části území. Ostatní dřeviny na pozemcích výstavby jsou buď v přímé kolizi
s navrhovanou stavbu, nebo by je vzhledem k jejich umístění není možné chránit.
Riziko jejich poškození je natolik velké, že při jejich zdravotním stavu a perspektivě
dalšího růstu je vhodnější nahradit stromy po výstavbě novými vzrostlými jedinci,
kteří nahradí újmu vzniklou odstraněním stávajících stromů. Cena většiny dřevin je
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velmi nízká, jedná se o malé, málo kvalitní dřeviny. Celková cena dřevin navržených
k odstranění činí 92 367 Kč. Dvě z odstraňovaných dřevin je možné pokácet pouze na
základě povolení orgánu ochrany přírody, jedná se o jabloň a smrk pichlavý.
Vzhledem k počtu a sadovnické hodnotě odstraňovaných dřevin, nebude
odstranění dřevin v rámci výstavby navrhovaného projektu přestavovat nepřijatelný
zásah do životního prostředí za podmínky, že dřeviny budou v dostatečném počtu a
přiměřené druhové skladbě nahrazeny v rámci nových sadových úprav. V lokalitě není
plánován žádný záměr, který by mohl způsobovat významné kumulativní vlivy
s hodnoceným záměrem.
Tab. D.4. Přehled odstraňovaných dřevin
Stromy
Č.

Taxon

Průměr kmene (cm)

Obvod kmene/ů (cm)

Výška (m)

Cena (Kč)

11 Betula pendula

17

53,4

9

9 971

20 Abies alba

10

31,4

4

978

21 Malus domestica
22 Picea pungens

28
16

87,9
0,5

9
9

20 558
14 863

23 Picea pungens
24 Picea abies

30
14

94,2
43,9

11
7,5

16 517
11 978

25 Betula pendula

14

43,9

10,5

6 424

26 Betula pendula

13

40,8

9

5 539

27 Betula pendula

13

40,8

9

5 539

Tučně jsou vyznačeny stromy, jejichž kácení vyžaduje povolení orgánu ochrany přírody

Keře
Plocha (m2)

Cena (Kč)

Forsythia × intermedia

20

4 408

32

Hippophae rhamnoides

20

4 408

33

Juniperus chinensis ′Plumosa ′

4

894

34

Berberis vulgaris

4

882

35

Viburnum rhytidophyllum

7,5

2 516

36

Rosa canina

12

2 645

Č.

Taxon

31

Žádný z keřů nepřesahuje hranici pro povolení orgánu ochrany přírody ke kácení

Zeleň vysazovaná
Úpravy parteru a navržené sadové úpravy přesahují částečně i na sousedící
pozemky do prostoru malého náměstí vedle kongresového centra. V rámci ozelenění
území je navržen zatravněný pás s nižšími keři na severu při ulici Jemnická, dále
travnaté plochy při jižní straně v ulici Vyskočilova, parterové úpravy při vstupu do
hotelu a restaurace s vodním prvkem, zeleň východně od objektu v prostoru náměstí
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(mezi kongresovým sálem a panelovým domem) a konečně travnaté plochy se
stromořadím při ulici Václava Sedláčka, které volně navazují na plánovaný prostor
parku u administrativního objektu Delty a propojují tak Baarův park až k plánovanému
BB C parku Brumlovka.
Záměr je navržen převážně ve funkční ploše územního plánu SV (všeobecně
smíšené) bez stanoveného kódu míry využití území, a tedy bez stanoveného
koeficientu zeleně. V takovém případě by měl podíl zeleně odpovídat obvyklým
poměrům v území, tj. měl by být obdobný jako v okolí. Část území stavby na západě
zasahuje do plochy SV, se stanoveným kódem míry využití území F (SV-F), na jihu
zasahuje území dočasného záboru do plochy S4 (komunikace).
V rámci sadových úprav budou zřízeny následující plochy zeleně (s uvedením
funkční plochy územního plánu):
 sadové úpravy nového náměstí – 336 m2 (SV)
 pás zeleně podél chodníku v Jemnické – 207 m2 (SV, trvalý i dočasné zábory)
 cíp zeleně na křižovatce Jemnická × předjezd před objekt hotelu v rámci dočasných záborů
– 10 m2 (SV-F)
 10 stromů se střední korunou na náměstí (SV)
 zachované dva stromy s velkou korunou v severní části náměstí (SV)
 sadové úpravy – stromy v trávníku u parkovacích stání na západní hraně objektu podél
ulice V. Sedláčka – 214 m2 (SV-F)
 solitérní strom s velkou korunou v jihozápadním cípu (SV-F)
 4 stromy s velkou korunou u parkovacích stání na západní hraně objektu podél ulice
V. Sedláčka (SV-F)
 6 stromů se střední korunou podél západní fasády hotelu (5 stromů SV-F, 1 strom SV)
 rekultivace svahu podél objektu D v Telčské ulici – v rámci dočasných záborů – 301 m2
(SV)
 7 stromů se střední korunou v Jemnické ulici – v rámci dočasných záborů (SV)
 sadové úpravy v trávníku podél Vyskočilovy ulice jižně od objektu – v rámci dočasných
záborů – 161 m2 (S4)
 zeleň na střeše 2. NP, zeleň na konstrukci s mocností > 0,9 m – celková plocha 697 m2,
redukovaná plocha 349 m2 (SV)
 zeleň na střeše 2. NP, zeleň na konstrukci s mocností > 0,3 m – celková plocha 383 m2,
redukovaná plocha 77 m2 (SV)

Přehled ploch započitatelné zeleně pro plochu stavby a pro plochu dočasných
záborů stavby jsou uvedeny v tab. D.5. a D.6.
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Tab. D.5. Návrh ploch zeleně pro záměr – plocha SV
Celková
plocha

Zeleň
Sadové úpravy na rostlém terénu – pozemek stavby
Zeleň na rostlém terénu – dočasné zábory

Redukovaná
plocha

Započtená plocha

367 m2

367 m2

367 m2

2

2

477 m2
281 m2
(25 % z rostl. ter.)

477 m

477 m

Stromy na terénu ve zp. plochách – pozemek stavby

13 × 25 m2

300 m2

Stromy na terénu ve zp. plochách – dočasné zábory

7 × 25 m2

175 m2

Zeleň na konstrukcích – střechy (0,9 m – 50 %)

697 m

2

349 m2

Zeleň na konstrukcích – střechy (0,3 m – 20 %)

383 m2

77 m2

375 m2
(25 % celk. výměry)
1 500 m2

Celkem výměra v ploše SV

Tab. D.6. Návrh započitatelných ploch zeleně pro záměr – všechny dotčené plochy
Zeleň

SV

SV-F
2

S4

109 m

2

Celkem
476 m2

Zeleň na rostlém terénu – pozemek stavby

367 m

Zeleň na rostlém terénu – dočasné zábory

477 m2

115 m2

161 m2

753 m2

2

2

2

356 m2

Stromy ve zpevněných plochách na rostlém terénu

281 m

Zeleň na konstrukcích – střechy (započ. plocha)

375 m2

0 m2

0 m2

375 m2

1 500 m2

299 m2

161 m2

1 960 m2

Celkem

75 m

0m

2

0m

Pozn. Do uvedené výměry není započítána revitalizace stávající aleje v ulici Václava Sedláčka

Pro hodnocení výměry zeleně je možné použít dva přístupy:
 hodnocení podle stávajícího zastoupení zeleně v okolí
 hodnocení podle kapacity navržených staveb

Pro stávající plochu SV, na níž je umisťován Hotel Vyskočilova platí výměry
zeleně uvedené v tab. D.7.
Tab. D.7. Výměry stávající zeleně v ploše SV (m2)
Rostlý terén

Zeleň na
konstrukcích

Celkem

Stávající situace na pozemku stavby

1 212 m2

0 m2

1 212 m2

Building G – Michelská ul.

1 045 m2

134 m2

1 179 m2

Pozemek

2

Ostatní v rámci plochy SV

1 966 m

Celkem

4 223 m2

0m

2

134 m2

1 966 m2
4 357 m2

Výměra plochy SV činí 28 346 m2, při současné výměře zeleně 4 357 m2 činí
současný teoretický koeficient zeleně 0,15.
Pro plochu stavby pak v ploše SV platí:
1 125 m2

 Zeleň na rostlém terénu
 Maximální výměra ostatní zeleně (1125/75·25)

94

375 m2
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 Celková započitatelná plocha zeleně v ploše SV (1 125+375)

1 500 m2

 Plocha stavebního pozemku v SV (trvalé a dočasné zábory)

5 992 m2

 Vypočtený teoretický koeficient zeleně (1500/5992)

0,25

Zastoupení zeleně na pozemcích dotčených stavbou v ploše SV bude po výstavbě
vyšší, než je průměrné zastoupení zeleně v ploše SV ve stávajícím stavu. Navíc je
v území realizováno větší množství zeleně na konstrukcích a větší množství stromů ve
zpevněných plochách, než je možné započítat při vyčíslení koeficientu zeleně. Nad
rámec uvedené výměry navrhované zeleně 1500 m2 (KZ 0,25) bude spolu se záměrem
realizováno dalších 326 m2 zeleně na urbanisticky souvisejících pozemcích stavby,
nacházejících se v sousedních funkčních plochách, které do tohoto výpočtu nejsou
zahrnuty.

V případě vyhodnocení podle kapacit záměru platí následující údaje:
15 515 m2

 celková HPP objektu

3 410 m2

 zastavěná plocha
 podlažnost (15 515 / 3 410)

4,55

 plocha stavby (součet trvalých a dočasných záborů v ploše SV)

5 992 m2

 koeficient podlažních ploch (15 515/5 992)

2,6

 odpovídající koeficient míry využití území

I

 odpovídající koeficient zeleně

0,25

 požadovaná výměra zeleně (5992 × 0,25)

1 498 m2

 z toho na rostlém terénu (min. 75 %)

1 124 m2

Pro plochu stavby ve funkční ploše SV pak platí:
1 125 m2

 Dosažená plocha zeleň na rostlém terénu
 Maximální výměra ostatní zeleně (1125/75·25)

375 m2

 Celková započitatelná plocha zeleně v ploše SV (1 125+375)

1 500 m2

 Plocha stavebního pozemku v SV (trvalé a dočasné zábory)

5 992 m2

 Vypočtený teoretický koeficient zeleně (1500/5992)

0,25

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v ploše stavby (součet trvalých a dočasných
záborů) je splněna minimální plocha zeleně vypočtená metodikou územního plánu,
která odpovídá rozsahu navrženého objektu. Při daném rozsahu stavby stanoví územní
plán minimální plochu započitatelné zeleně 1 498 m2, záměr umisťuje na pozemcích
jím dotčených celkem 1 500 m2 započitatelné zeleně, což představuje koeficient zeleně

95

DOKUMENTACE EIA DLE PŘÍLOHY Č . 4 ZÁK . Č . 100/2001 SB .
HOTEL VYSKOČILOVA , PRAHA 4 – MICHLE

0,25. Navíc je v území realizováno větší množství zeleně na konstrukcích a stromů ve
zpevněných plochách, než je možné započítat při vyčíslení koeficientu zeleně.
Jak je patrné z předchozích vyhodnocení, splňuje návrh stavby požadavky na
výměru zeleně v prostoru dotčeného území. Po výstavbě je zachován (překračován)
koeficient zeleně, který je obvyklý v současnosti v dotčené funkční ploše SV, stejně
tak návrh stavby v celém dotčeném území splňuje koeficient zeleně odpovídající
kapacitám navrženého objektu.

Sadové úpravy jsou navrženy jak v parteru, tak na hlavní střeše nad dvoupodlažní
částí objektu. V okolí budovy hotelu budou realizovány výsadby stromů v trávníku
v severozápadním cípu, pásy a skupiny keřů severně a východně od objektu; ve
východní části bude zřízena plocha zeleně se stromy a okrasnými travinami, západní a
východní fasáda bude lemována stromořadím javorů. V uličním parteru, kde je ve
zpevněných plochách navržena výsadba stromů, bude v místě konstrukcí a s ohledem
na existující limity dané vedením inženýrských sítí, provedena výsadba v pohledově
upravovaných kontejnerech. Na střešních terasách budou realizovány zahrady
s okrasnými keři (borovice, kleč, muchovník, ruj, zlatice, svída ad.). Severně od
budovy hotelu bude vysazeno krátké stromořadí platanů, další platany jsou
přepokládány mezi parkovacími stáními na předjezdu k hotelu. Na jihozápadním
nároží stavby bude vysazen solitérní javor. V rámci výstavby bude rekonstruován a
revitalizován svah podél objektu D v Telčské ulici, kde budou použity okrasné keře.
Střecha dvojpodlažní části bude osázena okrasnými keři, okrasnými travinami,
půdopokryvnými keři a popínavými rostlinami. Jižně od objektu podél Vyskočilovy
ulice bude zbudován pás okrasných keřů, který oddělí komunikaci od pěších tras.

D.I.10.

Vliv na chráněná území přírody

Lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území ani jeho ochranného
pásma. Hodnocené území není součástí žádného skladebního prvku ÚSES. Vzhledem
ke svému rozsahu a vzdálenosti nebude mít plánovaný objekt vliv na zvláště chráněné
území přírody, ve smyslu zákona 114/1992 Sb.
Vliv na území soustavy Natura 2000 byl orgánem ochrany přírody vyloučen.
V blízkosti není plánován žádný záměr, který by mohl způsobovat významné
kumulativní vlivy s hodnoceným záměrem.
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D.I.11.

Vliv na krajinu a krajinný ráz

Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona se krajinným rázem rozumí zejména
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Krajinný ráz je určován zejména trvalými ekologickými podmínkami a
ekosystémovými režimy krajiny, které tvoří přírodní podmínky území, u krajin
antropicky přeměněných je vytvářen lidskou činností a působením lidí v nich. Krajinný
ráz je představován souhrnem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků,
které jsou lidmi rozeznávány a určitý prostor pro ně určují. Typické znaky krajinného
rázu určují obraz dané krajiny.
„Místem krajinného rázu“ je při hodnocení vlivu na krajinný ráz označován
skladebný detail oblasti, většinou omezený pohledovým horizontem. Jeho přírodní
charakteristika je určena především geomorfologií, geologickým podložím a
charakterem vegetačního krytu. Prvotním kritériem zachovalosti krajinného rázu je
zastoupení přirozených ekosystémů v krajině a diverzita stanovišť. Kulturní
charakteristika je určena využíváním přírodních zdrojů a zásahy člověka do krajiny.
Historická charakteristika je tvořena časovou posloupností a návazností kulturních
událostí v oblasti. Historický vývoj určuje způsob využívání přírodních zdrojů.
V případě hodnocené lokality je jako místo krajinného rázu možné označit blízké
okolí místa stavby, tj. mírně zvlněný reliéf s výraznými budovami a dalšími
konstrukcemi. Jedná se ze zejména především o administrativní objekty BB Centra a
mohutná tělesa komunikací (Vyskočilova, ulice 5. května, mimoúrovňová křižovatka),
dále také o činžovní domy a objekty občanské vybavenosti (škola, mateřská škola,
centrum Brumlovka, Komunitní centrum apod.). Celkově je možné lokalitu označit
jako krajinu čistě urbánní, s minimálně dochovanými přírodními nebo přirozenými
strukturami, kde ráz krajiny určují zejména budovy, komunikace a další lidmi
vytvořené struktury.
Jako dotčený krajinný prostor je označováno území, kde se skutečně projeví vlivy
záměru na vizuální charakteristiku krajiny. Dotčený krajinný prostor je obecně
vymezen vizuálními bariérami (terénní vyvýšeniny, horizont, les a další porosty,
zástavba), dále je možné vymezit okruh 2 – 3 km, kde je objekt silně viditelný a okruh
do 5 km, kde je objekt zřetelný již méně. Za hranicí 5 km již objekt při běžném
pohledu individuálně nepůsobí. Dotčeným krajinným prostorem bude vzhledem
k umístění záměru jednak bezprostřední okolí několika stovek metrů v místech, kde
výhledu nebrání stávající zástavba, vyšší části pak mohou být vidět z některých
výhledových míst nebo z vyšších pater vzdálenějších objektů, jako je např. okolí
stanice metra Budějovická nebo sídliště Kačerov. Z této vzdálenosti však nový objekt
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už nebude působit jako individuum, ale jako součást okolní zástavby – jako součást
krajiny administrativních budov BB Centra. V kontextu místa je tak vytvářen soulad se
stávající zástavbou BB Centra i vyšší hmotou objektu Filadelfie a bytového domu
v Baarově ulici. V širší souvislosti je pak vyvažována výšková úroveň solitérních
věžových domů na Kačerově, na sídlišti Bítovská a Budějovické. Ráz okolní krajiny se
vzhledem k povaze záměru – moderní budova hotelu v prostředí dalších moderních
administrativních budov, nijak výrazně nezmění. V příloze 7 je zobrazen zákres
nového objektu do 3D modelu města spravovaného IPR Praha a jejich zobrazení při
pohledu z definovaných vyhlídkových bodů. Ze zákresů je patrné, že nový objekt bude
ve většině případů kryt stávající zástavbou, avšak i v případě, že budou přímo
viditelné, nebudou znamenat cizí nebo nepřijatelný prvek v krajině. Jedná se o hmotu
objektu srovnatelnou s ostatními objekty, zapadající do rázu krajiny dotčeného místa.
Za přírodní charakteristiku je možné označit i sídlištní a izolační zeleň, i když se
jedná zcela o zeleň městskou, člověkem vysazenou a v historii častokrát dotčenou.
Žádné jiné výrazné přírodní charakteristiky krajinného rázu se v území dotčeném
záměrem nevyskytují. V dané lokalitě se nevyskytují přirozené ekosystémy, nejsou zde
vyhlášena žádná zvláště chráněná území nebo jiné lokality cenné z přírodovědného
hlediska.
Co se týká kulturní a historické charakteristiky území, je možné dotčený krajinný
prostor hodnotit jako území člověkem využívané již v historických dobách. Území
prošlo úplnou přeměnou z původní, přes zemědělskou a přes částečně průmyslovou
v současnou městskou krajinu, slouží jako administrativní areál a obytné území
s bytovými domy a občanskou vybaveností. Hlavními znaky kulturně-historické
charakteristiky místa jsou vysoká hustota osídlení, administrativní funkce, obytná
funkce území realizovaná v bytových a panelových domech, probíhající rozvoj území.
Uvedené znaky jsou běžné v širším okolí města, nejedná se o vzácné, cenné nebo
jedinečné charakteristiky.
Měřítkem území je intenzivní zástavba. Jedná se o objekty o rozměrech desítek
metrů a výšce 5 až 12 pater, objekt Filadelfie dosahuje výšky 17 podlaží. Tyto domy
jsou v území rozmístěny v do jisté míry pravidelném uspořádání, doplněné městskou
zelení. Estetická hodnota je z krajinářského hlediska snížená, jedná se o městskou
zástavbu bez výrazných krajinářských kvalit, pouze s několika zajímavými
architektonickými prvky u nových administrativních budov.
Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje ochranu krajinného rázu
jako předcházení činnostem, které snižují estetickou a přírodní hodnotu krajiny. Při
umisťování staveb musejí být zachovány významné krajinné prvky, zvláště chráněná
území, kulturní dominanty krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
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Vliv navrhovaného záměru na přírodní charakteristiky krajiny je velmi malý až
nulový. Stavba nemůže ovlivnit geomorfologii terénu, vliv na urbánní zeleň je velmi
omezený a představuje pouze odstranění stávajících výsadeb, případně náletů a
nahrazení obdobnými výsadbami. Nedojde k dotčení přirozených, jedinečných nebo
jinak cenných částí přírody. Vzhledem ke vzdálenostem nemůže dojít k ovlivnění
registrovaných významných krajinných prvků ani zvláště chráněných území.
V dotčeném krajinném prostoru se nevyskytují cenné nebo jedinečné historické
dominanty, vliv na vzdálenější krajinné dominanty kulturního dědictví bude, vzhledem
k výšce budovy pouze mírně převyšující navazující zástavbu, zanedbatelný.
Objekt bude mít 13 nadzemních podlaží. Jeho výška bude v širších souvislostech
srovnatelná s výškou a hmotou okolních administrativních budov a panelových domů.
Nová stavba bude vizuálně působit jako zapadající do charakteru území, blízké objekty
bude převyšovat pouze mírně. Harmonické měřítko a estetické hodnoty území tak
nebudou narušeny, nová budova odpovídá okolní zástavbě v území a při dálkových
pohledech nebude působit jako kontrastní bod nebo ohnisko pohledu.
Celkově je tedy možné konstatovat, že záměr, nebude mít vliv na přírodní,
historickou ani kulturní charakteristiku krajinného rázu. Nedojde k dotčení přírodních
charakteristik (VKP, ZCHÚ), harmonické měřítko a estetické hodnoty zůstanou
zachovány. Stavba svou velikostí odpovídá měřítku krajiny, harmonický vztah
antropických a přírodních nebo přírodě podobných prostředí (plochy městské zástavby,
souvislejší plochy zeleně jako parčíky, zeleň v okolí domů) nebude narušen a bude
v souladu měřítka celého dotčeného prostoru i měřítka jednotlivých prvků (stavebních
objektů i prvků zeleně). Záměr nedosahuje velikosti, která by zapříčinila rozsáhlou a
významnou změnu vizuálních vztahů v území.
V lokalitě není plánován žádný záměr, který by mohl způsobovat významné
kumulativní vlivy s hodnoceným záměrem.

D.I.12.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Při výstavbě budou odstraněny stávající objekty na dotčených pozemcích, které
jsou v majetku investora. Odstranění objektů neznamená újmu životnímu prostředí.
Vzhledem ke vzdálenostem se nepředpokládá významný vliv na kulturní památky.
V lokalitě není plánován žádný záměr, který by mohl způsobovat významné
kumulativní vlivy s hodnoceným záměrem.
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D.I.13.

Ostatní vlivy

D.I.13.1. Vlivy na dopravu
Dle podkladů TSK hl. m. Prahy bude záměr generovat 240 jízd vozidel v jednom
směru (z toho 5 jízd nákladních vozidel a 3 jízdy autobusů). Celkový nárůst dopravy
oproti současnosti bude ve skutečnosti nižší, neboť demolicí stávajících objektů včetně
parkovišť v místě nové výstavby dojde ke snížení stávající dopravy o cca 85 osobních
vozidel v jednom směru. Pro záměr jsou všechna parkovací stání umístěna
v podzemních garážích s jediným přístupem z nově vybudované jednosměrné
komunikace v průjezdu mezi objektem vlastního hotelu a jeho kongresovou částí.
Z celkového počtu 232 osobních vozidel směřujících do budovy hotelu (hotel,
restaurace, kongresové centrum) přijede 80 vozidel před vchod hotelu, polovina z nich
odjede (vozidla TAXI apod.), polovina bude pokračovat do garáží. Celkově do garáží
bude vjíždět 192 vozidel. Vzhledem k tomu, že výjezd z garáží neumožňuje levé
odbočení na Vyskočilovu ulici, jízdy do bližších cílů v této oblasti se budou realizovat
otáčením v ulici V. Sedláčka.
Realizací záměru dojde v nejbližším okolí k mírnému přitížení komunikací
zdrojovou a cílovou dopravou. Záměr je napojen na kapacitní ulici Vyskočilova,
kapacita světelně řízené křižovatky v blízkosti záměru je dostatečná i pro napojení
nového objektu (viz příloha 5). Jak je z hodnocení patrné, mají křižovatky v rámci
BBC Centra dostatečnou kapacitu. Úroveň kvality dopravy je nejhůře C u nájezdových
ramp na ul. 5. května, B u nejbližší křižovatky, tj. Vyskočilova × V. Sedláčka, C
u křižovatky Vyskočilova × Michelská. Prověřena byla i křižovatka Michelská × Podle
Kačerova, kde je úroveň kvality dopravy B. Toto hodnocení je na straně bezpečnosti,
neboť zahrnuje mj. původní záměr administrativní budovy H, od kterého je upuštěno.

D.I.13.2. Vlivy na oslunění a denní osvětlení
Podle normy ČSN 73 4301 je byt považován za prosluněný tehdy, je-li součet
ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu ploch
všech obytných místností bytu. Obytná místnost se považuje za prosluněnou, pokud je
splněna základní podmínka dopadu přímého slunečního záření okenními otvory po
dobu minimálně 90 minut dne 1. března (za splnění upřesňujících podmínek).
Požadovanou dobu proslunění pro den 1. března lze nahradit bilancí, při které je mimo
přestupné roky celková doba proslunění ve dnech od 10. února do 21. března včetně
minimálně 3600 minut.
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Jako obytné budovy byly ve světelně technické studii posuzovány nejbližší
sousední objekty v ulici Jemnická č. p. 355, 345, 344, 326 a 887, ačkoli některé z nich
mají ve svých nižších podlažích situovány též komerční nebo kancelářské prostory,
případně mohou být celé tyto objekty nebytové. V rámci tohoto posouzení nebylo
kromě č. p. 887 vzhledem k nekompletní archivní dokumentaci hodnoceno proslunění
jednotlivých bytů, ale oslunění jednotlivých bodů (viz příloha 6) na vnitřním skle
vybraných oken objektů, kde lze vzhledem k orientaci navrhovaného a posuzovaného
objektu vůči světovým stranám předpokládat, že by mohlo být ovlivněno proslunění
bytů ve stávajících objektech. Výpočet doby oslunění byl proveden pro datum 1.
března, průměrná doba proslunění ve dnech od 10. února do 21. března byla
posuzována pouze v opodstatněných případech.
Hodnocení doby proslunění prokázalo následující skutečnosti:
 Posuzované kritické body ve 2. NP č. p. 355 nejsou ve stávajícím stavu dostatečně
osluněny dne 1. března, po navrhované výstavbě však již dostatečně osluněny budou.
 Vzhledem k doložené archivní dokumentaci č. p. 355 lze odvodit, že ve stávajícím stavu
neprosluněný byt č. 2.11 ve 2. NP bude po navrhované výstavbě prosluněn dostatečně dle
požadavků ČSN 73 4301.
 V případě bytu č. 2.12 ve 2. NP č. p. 355 se stav proslunění celého bytu dle ČSN 73 4301
po výstavbě nezmění, protože byt je dostatečně prosluněn v obou stavech vzhledem
k vyhovujícímu oslunění příslušných bodů ve stávajícím stavu i po výstavbě.
 Posuzované byty č. 2.08 a 3.08 ve 2. a 3. NP č. p. 355 nejsou dostatečně prosluněny ve
stávajícím stavu ani po navrhované výstavbě, situace těchto bytů se po výstavbě zlepší.
Stav proslunění dne 1. března jim příslušných oken zůstane po výstavbě shodný se stavem
stávajícím, avšak celková doba proslunění od 10. února do 21. března se po výstavbě
záměru zvýší.
 Ostatní samostatně posuzované kontrolní body jsou dle požadavků ČSN 73 4301
dostatečně osluněny ve stávajícím i v navrhovaném stavu. Místnosti za těmito okny budou
prosluněny, a to jak před výstavbou, tak i po navrhované výstavbě za předpokladu splnění
geometrických charakteristik podle ČSN 73 4301. V naprosté většině případů dojde ke
zvýšení doby proslunění bytů v okolí záměru.
 Byt č. 8 ve 2. NP č. p. 887 nevyhovuje požadavkům na minimální dobu proslunění dle
ČSN 73 4301 ve stávajícím stavu ani po navrhované výstavbě, avšak i u tohoto bytu dojde
vlivem výstavby k prodloužení doby oslunění mezi 10. únorem a 21. březnem. Ostatní
posuzované byty v č. p. 887 požadavkům ČSN 73 4301 vyhovují před i po navrhované
výstavbě.

Z výsledků hodnocení je tedy zřejmé, že stav proslunění všech bytů
v posuzovaných okolních bytových objektech nebude z hlediska splnění požadavků
ČSN 73 4301 výstavbou navrhovaného hotelu negativně ovlivněn (všechny bytové
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jednotky, které jsou ve stávajícím stavu dostatečně prosluněny dle požadavků ČSN 73
4301, zůstanou dostatečně prosluněny i ve stavu po navrhované výstavbě). Naopak
u většiny bytů dojde ke zlepšení situace, některé byty, které v současnosti nejsou
osluněny dostatečně, budou mít po výstavbě oslunění v souladu s normovými
požadavky.

V případě denního osvětlení slouží jako kritérium přístupu denního světla k průčelí
objektu činitel denní osvětlenosti Dw [%] zasklení okna z vnější strany. Tímto
kritériem se hodnotí míra zavinění případného nevyhovujícího stavu denního osvětlení
venkovním stíněním. Pro prostory s trvalým pobytem lidí mimo řadovou zástavbu je
minimální požadovaná hodnota Dw rovna 32 % (kategorie č. 2), pro prostory s trvalým
pobytem lidí v souvislé řadové zástavbě v centrech měst 29 % (kategorie č. 3), pro
prostory s trvalým pobytem lidí v mimořádně stísněných podmínkách historických
center měst pak 24 % (kategorie č. 4). Hodnocení posuzovaného objektu bylo
provedeno pro kategorii 2. Kritérium se použije pro všechna okna daných prostorů.
Světelnětechnické vlastnosti stínících překážek se vyjadřují pomocí činitele jasu stínící
překážky. Ten je definován jako podíl jasu stínící překážky a jasu oblohy, kterou
zakrývá. Jas stínící překážky závisí na činiteli odrazu světla, který závisí na odstínu
barvy povrchu a na jejím osvětlením denním světlem. Převažujícími stínícími
překážkami při výpočtu kritéria přístupu denního světla k fasádě posuzovaných
okolních objektů jsou kromě navrhované stavby i ostatní objekty s ní sousedící. Při
návrhu objektu Hotel Vyskočilova byla věnována značná pozornost volbě vhodné
barevnosti povrchů fasád vč. navazujících terénních úprav, tedy ploch významně
ovlivňujících dopad navrhované stavby na denní osvětlení okolních objektů.
Vzhledem ke světlé barevnosti navrhovaného objektu byla v souladu s ČSN
73 0580-1 pro výpočet venkovní odražené složky činitele denní osvětlenosti stanovena
hodnota jasu překážky a terénu podrobným výpočtem dle konkrétních podmínek.
Výpočet byl proveden pro vybrané kontrolní body, které budou navrhovanou stavbou
nejvíce stíněny. Vzhledem k nepravidelnému tvaru všech stínících překážek byla
nejprve výpočtem zjištěna hodnota činitele denní osvětlenosti Dw pro hodnoty jasu
terénu i jasu překážky ve výši 10 % z jasu oblohy. Na základě těchto výpočtů byly
vybrány nejvíce stíněné reprezentativní kontrolní body na jednotlivých ovlivněných
fasádách.
Podle výsledků hodnocení dojde k poklesu ukazatele Dw0,1 pouze u několika málo
bodů v 2. NP objektu 355/3. U všech těchto bodů vyhoví činitel denního osvětlení
požadavkům pro lokalitu kategorie č. 2 dle ČSN 73 0580-1 (ostatní prostory s trvalým
pobytem lidí) s nejnižším Dw 32 %. Ve vyšších podlažích se budou hodnoty činitele
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denní osvětlenosti roviny zasklení zvolna zvyšovat a budou tedy také splňovat
požadavky pro kategorii č. 2.
Pro ostatní objekty a výpočtové body dojde po výstavbě k nárůstu činitele Dw0,1,
dojde tedy ke zvýšení přístupu denního světla k průčelí objektů a stavba tak má
u těchto staveb pozitivní vliv z hlediska denního osvětlení.

Z hlediska nebytové zástavby byl výpočtem posuzován vliv na nejbližší okolní
nebytové objekty čp. 343, 1326, 1138, 1142, 1481 a Delta II, které mohou být
navrhovanou výstavbou nejvíce ovlivněny.
V jižní fasádě čp. 343, v západní fasádě čp. 1326 a ve východní fasádě čp. 1138
dojde vlivem navrhované výstavby Hotelu Vyskočilova ke zvýšení přístupu denního
světla k průčelí objektu (tzn., že navrhovaná výstavba na ně bude mít z hlediska
denního osvětlení pozitivní vliv). Požadavek přístupu světla k fasádě dle ČSN
73 0580-1 není splněn po navrhované výstavbě v kontrolních bodech č. 100, 101 a 102
v l. NP objektu čp. 1481. V příslušných pobytových místnostech č. 1.010 a 1.019 však
jsou s dostatečnou rezervou splněny požadavky ČSN 73 0580-1 na denní osvětlení pro
pracoviště s trvalým pobytem lidí v celé ploše místnosti i po plánované výstavbě
Hotelu Vyskočilova. V těchto místech tedy výstavba hotelu nezpůsobí nepřijatelné
zhoršení podmínek denního osvětlení.
Stínění všech ostatních oken pobytových místností v nejbližších posuzovaných
objektech čp. 1442, 1481, Delta II a v jižní fasádě objektu čp. 1138 je po navrhované
výstavbě Hotelu Vyskočilova vyhovující požadavkům na přístup denního světla
k průčelí objektu pro kategorii č. 2 dle ČSN 73 0580-1.
V lokalitě není plánován žádný záměr, který by mohl způsobovat významné
kumulativní vlivy s hodnoceným záměrem.
Podrobnější vyhodnocení vlivů na denní osvětlení je uvedeno v příl. 6.

D.I.13.3. Vlivy vibrací
Vlastní objekt hotelu nebude při provozu zdrojem vibrací.
Vibrace mohou ve zvýšené míře vznikat při výstavbě, a to zejména při zemních
pracích. Tyto vibrace nebudou takové intenzity, aby mohly ohrozit zdraví obyvatel.
Moderní technologie výstavby umožňují provádět stavby v zastavěném území obcí i
v těsné blízkosti stávajících objektů bez jejich významného ovlivnění. Vzhledem
k tomu, že v blízkosti stavby se nachází zástavba, je třeba při výstavbě použít takové
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technologie a postupy, které nebudou znamenat ohrožení nebo poškození okolních
staveb.
V lokalitě není plánován žádný záměr, který by mohl způsobovat významné
kumulativní vlivy s hodnoceným záměrem.
Před zahájením výstavby bude proveden stavební pasport okolních objektů s cílem
zaznamenat jejich stav a dokumentovat případná poškození. Obdobný pasport bude
proveden i po dokončení výstavby objektu hotelu. Pokud se prokáže poškození
některého z objektů vlivem vibrací z probíhající výstavby hotelu, bude vzniklá škoda
majitelům nemovitosti kompenzována.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Záměr výstavby objektu Hotel Vyskočilova navazuje na realizovanou výstavbu
komplexu administrativních, obchodních a obytných budov BB Centrum. Záměr
představuje třináctipodlažní budovu hotelu, která svým vlivem nezasáhne větší území.
Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru je možné přímé ovlivnění výstavbou a
provozem záměru předpokládat u obyvatel ulice Jemnická, Hodonínská, Želetavská a
Telčská, v menší míře pak v okolí Michelské.
Svým rozsahem posuzovaný záměr zapadá mezi ostatní budovy BB Centra.
Charakter vlivů není výjimečný a nelze u něj předpokládat významně jiné vlivy než
u administrativních budov obdobného charakteru.
Vlivy nového objektu na životní prostředí jsou málo významné a akceptovatelné.
Nejvýznamnějšími vlivy jsou změna akustické situace a produkce znečišťujících látek
z dopravy a převážně pozitivní vlivy na oslunění a denní osvětlení okolních objektů.
Provedená hodnocení ukazují, že žádný z těchto vlivů nezpůsobí zhoršení kvality
životního prostředí nad únosnou mez.
Provoz záměru nezpůsobí překročení imisních limitů, ze kterých se vychází při
hodnocení kvality ovzduší. Tyto limity nejsou v současnosti v území překročeny.
Záměr tedy je svým vlivem na kvalitu ovzduší přijatelný. V území je překročen imisní
limit pro benzo[a]pyren, ke kterému se pouze přihlíží. Záměr nemá na koncentrace
benzo[a]pyrenu v ovzduší významný vliv, příspěvky provozu nepřekročí 0,005 ng.m-3,
tj. nepřekročí 0,5 % imisního limitu. Záměr umisťuje do prostředí vetší množství
zeleně, která účinně působí jako dostatečná kompenzace nárůstu emisí benzo[a]pyren
vlivem záměru.
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Vlivem záměru nedojde k překročení limitů hluku, v místě, kde je zvýšená
hluková zátěž reaguje záměr realizací minimalizačních a kompenzačních opatření.

V době výstavby bude charakteristickým rysem stavební ruch, který ovlivní
faktory pohody obyvatel okolních domů, zejména v nejbližších domech v Jemnické
ulici. V této souvislosti je nutno zajistit dodržování příslušných opatření k omezení
prašnosti ze stavby a přístupových komunikací na staveniště a zajistit splnění limitů
pro hluk z výstavby pomocí opatření formulovaných v kap. D.IV
Rozsah záměru a jeho umístění vylučuje možnost negativních vlivů, které by
přesáhly státní hranice.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
V období výstavby je třeba eliminovat riziko havárie v důsledku případného
sesuvu půdy při provádění výkopových prací. Během výstavby dále existuje riziko
úniku ropných látek ze stavebních mechanismů a nákladních automobilů. Riziko úniku
ropných látek do prostředí bude minimalizováno postupy, které budou obsaženy
v Plánu organizace výstavby (POV), který předloží dodavatel stavby: používání
stavebních mechanismů a nákladních automobilů v odpovídajícím technickém stavu
s pravidelnou kontrolou jejich stavu, pravidelná vizuální kontrola staveniště za účelem
včasného odhalení případného úniku ropných látek a odpovídající zajištění stavebních
mechanismů a nákladních automobilů na plochách staveniště v nočních hodinách, ve
dnech pracovního klidu a pracovního volna. Pokud by k úniku ropných látek došlo,
bude dodavatel stavby postupovat podle havarijního řádu, který bude součástí POV.
Zjištění rozsahu kontaminace a provedení případné sanace bude svěřeno odborné
firmě.
Dalším rizikem havárie během výstavby s možností negativního ovlivnění
životního prostředí a veřejného zdraví je požár na staveništi. Toto riziko bude
minimalizováno dodržováním standardních požárních předpisů. Součástí POV bude
zajištění předávání informací v případě vzniku požáru dotčeným orgánům samosprávy,
správním úřadům, veřejnosti a evakuační plán okolních objektů. Při výstavbě budou
použity standardní materiály a technologie. Nejvyšší riziko havárie lze očekávat při
odstraňování stávajících povrchů a objektů a při překládce a napojování inženýrských
sítí. Jiná rizika havárie během výstavby s možnými dopady na životní prostředí
prakticky neexistují.
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Při provozu objektů podobného typu se nepředpokládá výskyt havárií se zásadním
vlivem na životní prostředí. Krátkodobou významnou havárií může být požár objektu
(s rizikem zvýšeným použitím zemního plynu), při němž budou do ovzduší uvolněny
ve zvýšené míře znečišťující látky, případně toxické produkty spalování. Projekt je
navržen v souladu s technickými normami tak, aby riziko požáru bylo minimalizováno.
Pro případ vypuknutí požáru bude formulován požární a evakuační řád.
V objektu nebudou skladovány nebezpečné látky (mimo velmi malá množství
čistících prostředků nebo dezinfekcí), které by zvyšovaly rizikovost provozu. Ve
zdrojích chladu bude cirkulovat chladící kapalina. Tyto chemické látky budou
uzavřeny v nádobách a přístrojích a nebudou za normálního provozu unikat. Pro případ
havárie je třeba projektovat uložení strojů tak, aby nebezpečné látky nemohly uniknout
do kanalizace.
Vlastní provoz bude srovnatelný s provozem okolních objektů. Provoz obchodních
ploch navrhované stavby představuje zanedbatelné riziko havárie s významným
vlivem na životní prostředí. Provoz podzemních garáží je z hlediska možného vzniku
havárií prakticky srovnatelný s běžným provozem na pozemních komunikacích.
Možnost vzniku dopravní nehody je však, s ohledem na nízkou pojezdovou rychlost
v prostoru podzemního parkoviště a při použití účelového dopravního značení, nižší.
Případný únik kapalin bude vzhledem odkanalizování garáž přes odlučovač ropných
látek méně závažný než na venkovních plochách.
Záměr nespadá pod působnost zákona 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.
Riziko havárie je prakticky spojené pouze s nepředvídatelnými jevy na úrovni
živelných událostí.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
Fáze přípravy záměru
 Ve fázi stavebního řízení bude zpracována podrobná hluková studie ze stavby, která
navrhne detailní protihluková opatření pro ochranu citlivých objektů v okolí. Pokud se
neprokáže jinak, bude nutné v rámci výstavby vybudovat protihlukovou stěnu v okolí
staveniště o výšce 3,5 a 3 m podle závěru hlukové studie.
 V dalších stupních projektové přípravy budou zpřesněna a zapracována protihluková
opatření na komunikacích v okolí záměru (tiché povrchy) podle aktuální hlukové situace
v území
 Odpadní vody z gastroprovozu budou odváděny přes odlučovač tuků.
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 Před zahájením výstavby bude proveden stavební pasport okolních objektů (Jemnická
ulice) s cílem zaznamenat jejich stav a dokumentovat případná poškození.

Fáze realizace
 Stavební práce budou prováděny podle plánu organizace výstavby (POV).
 Obyvatelé domů v okolí stavby budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou
jednotlivých etap výstavby. Na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce
stavitele, kterému budou moci občané sdělit své připomínky na postupy provádění stavby
(zejména porušování kázně, špatná očista okolních komunikací, provádění hlučných
operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a pozdních večerních hodinách apod.).
Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu bez zbytečného prodlení.
 Bude zpracován havarijní plán pro fázi výstavby.
 V případě havárie (únik nebezpečných látek, např. ropných produktů do prostředí) bude
postupováno dle havarijního plánu. Sanaci havárie provede odborná firma.
 Bude zajištěn odborný archeologický dohled v průběhu zemních prací. V případě odkrytí
archeologických nálezů bude postupováno v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Odkrytí archeologických nálezů bude
ohlášeno příslušnému správnímu úřadu a bude umožněno provedení záchranného
archeologického průzkumu.
 Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností a kompresory budou umístěny do krytých
přístřešků.
 Během hlučných stavebních operací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky v předem
daných časech tak, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností.
 Hlučné práce uvnitř budov budou probíhat až po uzavření obvodového pláště.
 V průběhu celé výstavby bude prováděn důsledný oplach aut před výjezdem na
komunikace, čištění povrchu příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště
minimálně jednou denně čistícím vozem se skrápěním kartáčů a sběrem prachu; v době
déletrvajícího sucha bude zajištěno skrápění stavenišť.
 Bude minimalizován pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně
je možné nejvíce pojížděné úseky na staveništi zpevnit.
 V době nepříznivých rozptylových podmínek bude omezen souběh stavebních
mechanismů s vysokým výkonem.
 Sypký odpad ze stavby bude na korbách nákladních automobilů buď kropen vodou nebo
zakrýván plachtami, zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály.
 Bude zajištěno zneškodňování odpadních a dešťových vod ze staveniště v souladu
s platnými předpisy.
 Dřeviny v okolí stavby budou chráněny v souladu s ČSN DIN 18 920 O ochraně stromů při
stavebních činnostech.
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 Po skončení výstavby bude proveden pasport technického stavu objektů v okolí místa
výstavby (Jemnická ulice). Pokud se prokáže poškození některého z objektů vlivem vibrací
z probíhající výstavby hotelu, bude vzniklá škoda majitelům nemovitosti kompenzována.

Fáze provozu
 Po uvedení stavby do provozu bude provedeno kontrolní měření hluku u objektů, které
stanoví orgán ochrany veřejného zdraví.
 Bude zajištěno třídění odpadů – v objektu bude umístěn dostatečný počet a objem sběrných
nádob na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, příp. kov) a nebezpečný odpad.
 Vysazené dřeviny budou udržovány v dobrém stavu a v případě potřeby bude neprodleně
provedena náhradní výsadba.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
D.V.1.

Model ATEM

Pro hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší byl použit model ATEM, který je
v legislativě uveden jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu
znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o gaussovský disperzní model rozptylu
znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a
meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní
příměsi v atmosféře.
Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého
na oxid dusičitý. Pro výpočet koncentrace NO2 se vychází z výpočtu koncentrace NOx,
avšak ve vstupních datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOx a tento poměr je
nutno znát pro každý jednotlivý zdroj (např. pro automobilovou dopravu se hodnota
NO2 pohybuje obvykle mezi 0,04 a 0,10). Na základě vzdálenosti zdroje a
referenčního bodu a velikosti rychlosti proudění v úrovni ústí zdroje je nejprve určen
čas nutný k překonání dané vzdálenosti. Následně je vypočten imisní poměr NO2/NOx,
který závisí na této časové hodnotě, výchozím poměru NO2/NOx a limitním poměru
NO2/NOx dle meteorologických podmínek.
Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území.
Výsledky modelových výpočtů poskytují následující imisní hodnoty:
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1. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek
2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty
3. Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi
4. Podíly jednotlivých skupin zdrojů
5. Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění
6. Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací

D.V.2.

Model MEFA

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byla použita metodika vypracovaná
VŠCHT a ATEM, která byla publikována MŽP ČR jako výpočetní postup pro
hodnocení emisí z dopravy (aktualizovaný program MEFA 13), Který je národní
metodikou pro výpočet emisí z automobilové dopravy. V případě hodnocení
suspendovaných prachových částic PM10 a PM2,5 byly vedle sazí emitovaných přímo
spalovacími motory do ovzduší (tzv. primární prašnost) vypočteny také emise částic
zvířených projíždějícími automobily (sekundární prašnost). Při výpočtu produkce
emisí z automobilové dopravy byl také uvažován vliv studených startů zaparkovaných
automobilů. Pro stanovení tzv. víceemisí ze studených startů je používán výpočetní
postup, který zohledňuje skutečnost, že vozidlo se studeným motorem produkuje větší
množství emisí oproti optimálnímu režimu a navíc katalyzátory vozidel mají sníženou
účinnost.
Výstupem programu MEFA jsou emise základních znečišťujících látek (oxidy
dusíku, oxid dusičitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, tuhé znečišťující látky PM, tuhé
znečišťující látky frakce PM 10, benzen, benzo[a]pyren) a celá řada látek organických.

D.V.3.

Model Hluk+

Modelování hlukové zátěže bylo provedeno pomocí programu Hluk+ ver. 10.9
profi11. Program umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí
způsobeného dopravními a stacionárními zdroji akustického zatížení. Program
zahrnuje aktualizovanou metodiku pro výpočet hluku z dopravy, publikovanou MŽP
ČR v roce 2005. Použití uvedeného výpočtového programu, pro posuzování hluku ve
venkovním prostředí, je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.
j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované
komunikaci a dopravním proudu tento model umožňuje:
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 výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech
 výpočet polohy charakteristických izofon LAeq
 vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq

Model zohledňuje podélný profil hodnocených komunikací, včetně zářezů,
násypů, estakád a jejich vliv na šíření zvukových vln. V souladu s uvedenou
metodikou byl uvažován faktor F1, který zohledňuje předpoklad postupné obměny
vozového parku za vozidla s nižší hlukovou emisí.

Výpočet izofon a jejich zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sítě bodů.
Pro každý bod je proveden samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony se pak
zjišťuje pro jednotlivé trojúhelníky pomocí logaritmické interpolace. Navzájem si
odpovídající body se stejnou hodnotou LAeq jsou propojeny izofonami. Tyto výstupy je
možné následně zpracovat pomocí geografického informačního systému (GIS), tj.
vektorizovat, georeferencovat do zeměpisných souřadnic a následně vyhodnocovat
(např. sčítat počty obyvatel v domech překrytých jednotlivými pásmy LAeq, překrýt
vrstvou vlastnických vztahů apod.).

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů
Záměr výstavby objektu je posuzován ve fázi, kdy se zpracovává projektová
příprava objektu pro účely územního řízení. Z této skutečnosti vyplývají nejasnosti a
neurčitosti, přesto byly známy veškeré údaje, které byly nutné k vyhodnocení velikosti
a významnosti vlivů na životní prostředí. Mezi údaje, které je třeba v dalších fázích
projektové dokumentace upřesnit patří:
 přesná organizace výstavby a dodavatel stavby
 přesné údaje o množství stavebního odpadu (mimo množství výkopové zeminy)
 detaily technického a technologického řešení objektu
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V rámci Dokumentace EIA byla navržena nová varianta záměru. Nově nebude
realizován objekt administrativní budovy, záměr předpokládá pouze výstavbu hotelu a
kongresového centra. V Dokumentaci EIA je posuzována tato jedna varianta.
Pokud srovnáme vlivy varianty posuzované v Dokumentaci EIA s vlivy varianty
uváděné v Oznámení EIA, je možné jednoznačně konstatovat, že nově navržené řešení
má jednoznačně menší vlivy na životní prostředí oproti variantě původní. Záměr hotelu
umisťuje do území menší počet parkovacích stání a proto i předpokládané intenzity
zdrojové a cílové dopravy jsou nižší. To vyúsťuje i v menší vlivy na kvalitu ovzduší
díky menší emisi znečišťujících látek, stejně tak hlukové působení vozidel bude nižší.
Menší hmota objektu zajišťuje, že vlivy na denní osvětlení a oslunění okolních objektů
budou pozitivní.
Podle provedeného hodnocení nebude umístění záměru v řešeném území
představovat významné zhoršení životního prostředí pro obyvatele přilehlých,
obytných domů a hodnocená varianta je z hlediska vlivů na životní prostředí vhodnější
oproti původní variantě předložené v rámci Oznámení EIA.
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F. ZÁVĚR
Cílem zpracované dokumentace EIA bylo shromáždit a vyhodnotit dostupné
údaje o vlivech výstavby a provozu Hotelu Vyskočilova v Praze 4 a na základě těchto
údajů komplexně popsat a zhodnotit vliv investičního záměru v etapě výstavby i
provozu na okolní prostředí. Dokumentace byla zpracována podle příl. č. 4, zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Projekt byl podroben zjišťovacímu řízení a na základě připomínek vznesených
v rámci tohoto řízení a na základě přehodnocení investičního záměru byl významně
redukován a v rámci dokumentace byla posuzována nová varianta – tj. výstavba hotelu
s kongresovým centrem bez administrativní budovy. Posuzovaným záměrem je tedy
výstavba hotelové budovy s kongresovým sálem nad společnými podzemními
garážemi sloužícími pro parkování automobilů spojených s provozem záměru.
V rámci zpracování Dokumentace EIA byly zohledněny připomínky vznesené ve
zjišťovacím řízení, záměr byl redukován co do rozsahu podlažních ploch, výšky
objektu a počtu parkovacích stání. Na základě této nově posuzované varianty byla
znovu provedena hodnocení v rozptylové a hlukové studii, bylo provedeno
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví i oslunění a denní osvětlení. Vyhodnocen byl vliv
na zeleň, krajinu a další složky životního prostředí. Vyhodnocení bylo provedeno
v kumulaci s ostatními plánovanými záměry v okolí, které jsou zahrnuty
v podkladových dopravních datech.
Záměr se nachází v území, které není významně nadměrně zatěžováno. Hlavní
zdroj zatížení životního prostředí je doprava, v okolí Vyskočilovy se však nevyskytuje
obytná zástavba, kde by se negativní vlivy dopravy (zejména hluk) negativně
nadlimitně projevovaly. Výraznější negativní působení nastává až ve větší vzdálenosti
v okolí ul. 5. května nebo Michelské. Lokální zhoršení akustické situace je možné
zaznamenat v Jemnické ulici, kde platí nejpřísnější hlukové limity. Záměr na tuto
skutečnost reaguje opatřením v Jemnické ulici, které zajistí, že v místě překročení
hlukových limitů nebude docházet k nárůstu hluku vlivem provozu záměru. V místě
jsou splněny všechny imisní limity, z nichž se vychází při hodnocení kvality ovzduší.
Celoplošně je velmi mírně překročen imisní limit pro benzo[a]pyren, ke kterému se při
hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží. Nárůst imisních příspěvků záměru ke
koncentraci benzo[a]pyrenu je velmi malý a bude kompenzován vysazením
dostatečného množství zeleně.
V rámci hodnocení bylo prokázáno, že výstavba a provoz plánovaného záměru
nezpůsobí nepřijatelné změny v akustickém nebo imisním zatížení životního prostředí.

112

DOKUMENTACE EIA DLE PŘÍLOHY Č . 4 ZÁK . Č . 100/2001 SB .
HOTEL VYSKOČILOVA , PRAHA 4 – MICHLE

Při splnění navrhovaných opatření k minimalizaci vlivů na životní prostředí nedojde
vlivem provozu záměru k nepřijatelným vlivům na životní prostředí.
Při realizaci záměru bude odstraněna část stávající zeleně, která bude
kompenzována sadovými úpravami nad rámec požadovaný územním plánem.
Množství zeleně v území se po výstavbě zvýší.
Žádné z hodnocených změn nevykazují míru, která by znamenala nepřijatelné
změny v životním prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Cílem investičního záměru je výstavba Hotelu Vyskočilova severně od
Vyskočilovy ulice, jižně od ulice Jemnická v sousedství ulice Václava Sedláčka
v Praze 4 – Michli. Hodnocený záměr je součástí budovaného komplexu
administrativních budov BB Centrum, které je situováno východně od ulice 5. května,
mezi Baarovou, Vyskočilovou a Michelskou ulicí.
Záměrem výstavby Hotelu Vyskočilova je vybudování hotelových ubytovacích
kapacit s kongresovým centrem zahrnujících pokoje pro hosty, restaurace, wellness a
fitness pro hotelové hosty a samostatný provoz kongresového centra, které bude
provozně spojeno s hotelem (možné ubytování hostů kongresu). V podzemí
posuzovaného objektu Hotel Vyskočilova budou vybudovány garáže pro osobní
automobily. Vjezd a výjezd do podzemního parkingu bude situovaný v západní hraně
kongresového objektu do průjezdu.
Objekt bude mít dva suterény s podzemním parkingem (152 stání) a třináct
nadzemních podlaží. Vrchní podlaží půdorysně ustupují vůči spodní konstrukci.
Objekt bude zásobován teplem z horkovodní výměníkové stanice napojené na rozvody
CZT společnosti Pražská teplárenská a. s.
V průběhu hodnocení byly identifikovány následující vlivy na životní prostředí:
Kvalita ovzduší
Na základě hodnot uvedených v kap. C.II.3. můžeme místo výstavby hodnotit jako
imisně středně zatížené. V místě plánovaného záměru jsou splněny všechny imisní
limity, z nichž se vychází při hodnocení kvality ovzduší. Velmi mírně je překročen
imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se pouze
přihlíží.
Vlivem provozu navrženého objektu je možné v zájmovém území očekávat pouze
mírné navýšení imisní zátěže. Dle výsledků modelových výpočtů se v případě
průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého zvýší hodnoty nejvíce
o 0,025 μg.m-3. U maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého byl vypočten
možný nárůst nejvíce o 0,3 μg.m-3. Průměrné roční koncentrace benzenu se zvýší
maximálně o 0,01 μg.m-3, průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce
PM10 o 0,04 μg.m-3, u frakce PM 2,5 do 0,022 µg.m-3. Průměrné roční koncentrace
benzo[a]pyrenu se zvýší maximálně o 0,005 ng.m-3. Nejvyšší nárůst koncentrací
u všech sledovaných látek byl vypočten v blízkosti odjezdové a příjezdové
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komunikace. U žádné ze sledovaných látek nebylo zjištěno překročení imisních limitů
vlivem provozu objektu. V případě benzo[a]pyren jsou vyčíslena opatření, která nárůst
emisí kompenzují. Změny koncentrací vlivem provozu hodnocených budov
významným způsobem imisně neovlivní jejich blízké okolí.
Zvýšený vliv na ovzduší je nutné očekávat též v průběhu výstavby objektu. Při
provádění stavby bude nejvýznamnější vliv na zatížení suspendovanými částicemi
PM 10 v nejbližším okolí staveniště, lze jej však omezit vhodnými technickými
opatřeními na únosnou míru.
Hluková situace
Dominantní vliv na akustickou situaci v lokalitě má provoz na Vyskočilově ulici,
která je hlavním, liniovým, hlukovým zdrojem v lokalitě. Ke zvýšeným hladinám
hluku přispívá i hluk z magistrály, ulice 5. května. Ostatní významnější dopravní
zdroje se nacházejí ve větší vzdálenosti od lokality a akustickou situaci v místě
výstavby záměru významně neovlivňují.
Po zprovoznění záměru dojde v jeho okolí ke změně ekvivalentních hladin
akustického tlaku. V blízkosti záměru podél méně dopravně zatížených komunikací
byl vypočten pouze minimální nárůst, ve větší vzdálenosti od navrhovaných objektů
podél hlavních komunikací v území (Michelská, 5. května) se akustické zatížení
nezmění.
U zástavby mezi Jemnickou a Vyskočilovou ulicí bylo v místech, kde je splněn
limit hluku, vlivem realizace záměru vypočteno navýšení akustické zátěže do 2,3 dB
v denní a do 2,5 dB v noční dobu. Vyšší hodnoty lze zaznamenat pouze na západní
fasádě bytového domu situovaného v blízkosti záměru, kde se projeví nová dispozice
objektů. K navýšení akustické zátěže zde dojde odstraněním stávajícího objektu, který
tvořil bariéru proti šíření hluku z provozu na ulici Vyskočilova. Příčinou je tak nová
dispozice objektů, nikoliv vlastní doprava generovaná záměrem. U fasád ubytovny již
nepřekročí akustické příspěvky 0,3 dB v denní a 0,4 dB v noční dobu. Hygienický
limit ve výši 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu nebude vlivem zprovoznění záměru
překročen. Na fasádách orientovaných do Michelské ulice, kde je již hygienický limit
překročen, nedojde vlivem zprovoznění záměru k dalšímu navýšení akustické zátěže.
V blízkosti záměru u objektu v Jemnické ulici naproti plánovanému objektu by
došlo bez dodatečných protihlukových opatření k navýšení akustické zátěže do 0,8 dB
v denní a 1,5 dB v noční dobu. To je způsobeno nárůstem dopravy na Jemnické ulici a
odrazem hluku od záměru do protilehlé zástavby. Ve výpočtových bodech by tak došlo
k překročení hygienického limitu nebo navýšení akustické zátěže v místech, kde je
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v současnosti již překročen. Pro redukci nepříznivých akustických dopadů bude
aplikováno protihlukové opatření, pokládka tichého asfaltu na Jemnické ulici ve
vymezeném úseku s předpokládaným útlumem 3 dB. Po realizaci opatření se u objektu
v bezprostřední blízkosti záměru akustické zatížení v denní dobu nezvýší, v noční
dobu poté navýšení nepřekročí 0,6 dB. Vlivem zprovoznění záměru zde nedojde
k navýšení hlukové zátěže nad povolenou mez, která je stanovena ve výši 55 dB
v denní a 45 dB v noční dobu.
V žádném bodě nedojde v důsledku realizace záměru k překročení hygienického
limitu nebo k nárůstu akustické zátěže v bodech, kde je nyní již hygienický limit
překročen.
Při provozu stacionárních zdrojů lze zaznamenat nejvyšší akustické příspěvky
u bytové nástavby do 40,8 dB. Při plném provozu všech zdrojů bude hygienický limit
o hodnotě 50 dB v denní dobu s rezervou splněn. V noční dobu může být v provozu
vzduchotechnika. Nejvyšší akustické příspěvky v noci budou dosahovat 32,5 dB.
Hygienický limit 40 dB bude splněn.
Zvýšenou akustickou zátěž bude představovat výstavba objektu. Nejvyšší
akustické příspěvky bez dodatečných protihlukových opatření u stávající chráněné
zástavby byly vypočteny do 69,8 dB. U bytového domu východně od záměru lze
zaznamenat hodnoty do 64,2 dB. Na základě výsledků modelových výpočtů tak lze
konstatovat, že bez dodatečných protihlukových opatření by mohlo docházet
k překročení limitních hodnot. Pro zajištění hygienického limitu byly navrženy
protihlukové clony po obvodu staveniště, a to o výšce 3,5 a 3 metry.
Fauna a flóra
V lokalitě se vyskytuje fauna městského prostředí, lokalita není svým zoologickým
složením výjimečná oproti obdobným lokalitám v Praze, případně v jiných větších
městech. Ze zoologického hlediska není dotčené území významné, nebyl zjištěn výskyt
žádného zvláště chráněného živočišného druhu. Vzhledem k výskytu běžné fauny
centra města nebude představovat výstavba objektu významnou újmu na životním
prostředí. Záměr se nedotkne zvláště chráněných druhů živočichů. Vliv na faunu bude
málo významný.
Prostor, v němž má být realizována výstavba posuzovaného objektu je
v současnosti zčásti zastavěn administrativním objektem. Nezastavěná část pozemku je
částečně zpevněná plocha a částečně se jedná o zatravněné pásy s menšími dřevinami.
Výstavba objektu si vyžádá odstranění několika dřevin a zelených ploch, které se
v současnosti vyskytují na ploše navrhovaného objektu. Z plochy staveniště budou
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odstraněny dřeviny, které jsou v konfliktu s novou výstavbou. tj. smrk, jedle, jabloň,
růže, kalina, jalovec atd., zachována zůstane důležité stromořadí jeřábů (Sorbus
intermedia) rostoucí na východní hranici lokality a dva jasany javorolisté ve
východním části lokality. Sedm z těchto stromů nebude dotčeno, strom umístěný
nejjižněji v této řadě bude přesazen. Cena většiny dřevin je nízká, celková cena dřevin
navržených k odstranění činí 92 367 Kč. Vzhledem k počtu a sadovnické hodnotě
odstraňovaných dřevin nebude částečné odstranění dřevin v rámci výstavby
navrhovaného projektu přestavovat nepřijatelný zásah do životního prostředí, dřeviny
budou v dostatečném počtu a přiměřené druhové skladbě nahrazeny v rámci nových
sadových úprav, po výstavbě se množství zeleně v území zvýší.
Sadové úpravy jsou navrženy jak v parteru, tak na hlavní střeše nad dvoupodlažní
částí objektu. V ploše stavby je splněna minimální plocha zeleně vypočtená metodikou
územního plánu, která odpovídá rozsahu navrženého objektu. Při daném rozsahu
stavby stanoví územní plán minimální plochu započitatelné zeleně 1 498 m2, záměr
umisťuje na pozemcích jím dotčených celkem 1 500 m2 započitatelné zeleně, což
představuje koeficient zeleně 0,25. Navíc je v území realizováno větší množství zeleně
na konstrukcích a stromů ve zpevněných plochách, než je možné započítat při
vyčíslení koeficientu zeleně.
Krajina a krajinný ráz
V případě hodnocené lokality je jako místo krajinného rázu možné označit blízké
okolí místa stavby, tj. mírně zvlněný reliéf s výraznými budovami a dalšími
konstrukcemi. Jedná se ze zejména o činžovní domy, objekty občanské vybavenosti
(mateřská škola, administrativní budovy, nákupní středisko apod.), dále také mohutná
tělesa komunikací (Vyskočilova, ulice 5. května, mimoúrovňová křižovatka). Celkově
je možné lokalitu označit jako krajinu čistě urbánní, s minimálně dochovanými
přírodními nebo přirozenými strukturami, kde ráz krajiny určují zejména budovy,
komunikace a další lidmi vytvořené struktury.
Za přírodní charakteristiku je možné označit i sídlištní a izolační zeleň, i když se
jedná zcela o zeleň městskou, člověkem vysazenou a v historii častokrát dotčenou.
Žádné jiné výrazné přírodní charakteristiky krajinného rázu se v území dotčeném
záměrem nevyskytují. V dané lokalitě se nevyskytují přirozené ekosystémy, nejsou zde
vyhlášena žádná zvláště chráněná území nebo jiné lokality cenné z přírodovědného
hlediska. Vliv navrhovaného záměru na přírodní charakteristiky krajiny je nulový.
Stavba nemůže ovlivnit geomorfologii terénu, vliv na urbánní zeleň je vzhledem
k jejímu současnému minimálnímu rozsahu velmi omezený. Nedojde k dotčení
přirozených, jedinečných nebo jinak cenných částí přírody.
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Hlavními znaky kulturně-historické charakteristiky místa jsou vysoká hustota
osídlení, obytná funkce území realizovaná v panelových domech (vysoké a mohutné
bloky budov), probíhající rozvoj území. Uvedené znaky jsou běžné v širším okolí
města, nejedná se o vzácné, cenné nebo jedinečné charakteristiky.
Měřítkem území je intenzivní zástavba. Jedná se o bloky domů o rozměrech
desítek metrů a výšce 5 až 12 pater. Tyto domy jsou v území rozmístěny v do jisté
míry pravidelném uspořádání, doplněné městskou zelení. Estetická hodnota je
z krajinářského hlediska snížená, jedná se o uniformní zástavbu bez výrazných
architektonických kvalit, pouze s několika moderními prvky nových administrativních
budov. V dotčeném krajinném prostoru se nevyskytují cenné nebo jedinečné historické
dominanty, vliv na vzdálenější krajinné dominanty kulturního dědictví bude, vzhledem
k výšce budov pouze mírně převyšující navazující zástavbu, zanedbatelný.
Harmonické měřítko a estetické hodnoty území nebudou narušeny, nový objekt
odpovídá okolní zástavbě v území a při dálkových pohledech nebude působit jako
kontrastní bod nebo ohnisko pohledu.
Geologická a hydrogeologická situace
Dle regionálního morfologického členění ČR patří zájmové území k Poberounské
soustavě, celku Pražská plošina, podcelku Říčanská plošina.
Předkvartérní podklad zájmového území tvoří horniny barrandienského paleozoika
– ordoviku, který je zde zastoupen bohdaleckým souvrstvím. Jedná se o tmavě šedé až
černošedé, (zvětralé až hnědošedé) jílovitoprachovité břidlice. Povrch předkvartérního
podkladu se v půdorysu projektovaného objektu vyskytuje v hloubce 4,30 – 5,40 m
pod povrchem terénu. Podzemní voda se podle archivní dokumentace v prostoru
projektovaného objektu nachází v hloubce 3,50 – 6,00 m pod terénem. Území lze na
základě geologické stavby a míry propustnosti horninového prostředí hodnotit jako
málo příhodné pro vytváření významnější zvodně. Jílovité břidlice se vyznačují
omezenou puklinovou propustností, v nezvětralém stavu jsou prakticky nepropustné,
prostředí navážek je charakteristické nerovnoměrnou průlinovou propustností, která je
závislá na lokální skladbě navezeného materiálu.
V dotčeném území se nevyskytují ložiska nerostných surovin.
Stavba nebude mít významný vliv na horninové prostředí.
Lze předpokládat, že ovlivnění režimu podzemních vod zasakováním bude
minimální, pokles zásobení zvodnělého horizontu dešťovou vodou je možné vzhledem
ke geologickým poměrům a poměrně čilé výstavbě v okolí stavby považovat za málo
významný vliv na životní prostředí.
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Území se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani v ochranných
pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod.
Vlivy na obyvatelstvo
Nejbližší obytná zástavba se nachází severně od záměru, jedná se o domy v ulici
Jemnická. Na rohu ulic Telčská × Jemnická se nachází bytový dům s odhadovaným
počtem obyvatel okolo 175 až 250, ostatní objekty v ulici Jemnická mají dle odhadu
jednotky, nejvýše několik prvních desítek obyvatel. Další objekt se nacházejí
východně od záměru, kde žije cca 150 – 200 obyvatel. Další obytný dům se nachází
v západní části Jemnické ulice, zde žije cca 50 obyvatel. V ulici Telčská vedoucí
severně od záměru pak bydlí cca 25 osob. Jihovýchodně od záměru (cca 200 m) je
činžovní dům o třech vchodech (č. p. 1242 – 1244) umístěný v Hodonínské ulici, na
něj navazují domy č. p. 967, 1027. Dle charakteru těchto objektů lze odhadnout počet
trvale žijících osob na cca 150 obyvatel. V Hodonínské ulici se nacházejí dále
panelové domy č. p. 881–883, 1239 a 1090. V těchto domech žije cca 350 – 400
obyvatel.
Hlavními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat v souvislosti s výstavbou či
provozem záměru a které tedy mohou být záměrem ovlivněny, budou hluk a znečištění
ovzduší. Posuzovaný záměr nebude zdrojem kontaminace vod ani půdy chemickými
látkami ani patogenními organismy či jejich toxiny. Působení vibrací na obyvatelstvo
bude minimální, vibrace nebudou dosahovat takových intenzit, aby mohly mít
negativní zdravotní účinky.
Vliv provozu posuzovaného objektu je možné považovat z hlediska zdravotních
rizik z expozice obyvatel znečišťujícím látkám v ovzduší za málo významný. Změny
ve zdravotním stavu se v početně omezené populaci v okolí záměru v praxi neprojeví.
Určité vlivy je nutno očekávat během výstavby hodnoceného objektu, a to zejména
vzhledem k nárůstu koncentrací prachových částic PM 10. Tyto vlivy budou ovšem
působit pouze po omezenou dobu, zejména v průběhu zemních prací. V tomto případě
je však riziko z expozice obyvatel žijících v okolí malé, případné zvýšené negativní
působení lze minimalizovat příslušnými opatřeními na přijatelnou míru. Při výstavbě
budou provedena opatření ke snížení jak hlukové, tak imisní zátěže, zejména opatření
proti prašnosti.
Změny v hlukové zátěži se projeví pouze v několika výpočtových bodech, přičemž
celkově lze očekávat velmi mírný pokles počtu obtěžovaných a při spánku rušených
obyvatel. Změna bude však jen málo významná, nanejvýš půjde o ojedinělé případy.
U kardiovaskulárního rizika nebyl v žádném bodě zaznamenán nárůst (ve dvou bodech
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s vypočteným nárůstem hlukové zátěže nebudou hodnoty hlukové zátěže nad hranicí
zvýšeného rizika výskytu infarktu myokardu), v dalších dvou bodech byl vypočten
velmi mírný pokles, avšak jedná se o hodnoty jen velmi málo významné.
Vlastní provoz objektu (stacionární zdroje a doprava spojená se záměrem) nebude
zdrojem zvýšených zdravotních rizik z expozice hluku.
Ostatní vlivy
Nebyly identifikovány významné negativní vlivy na povrchové vody, krajinu,
přírodní zdroje, hmotný majetek nebo kulturní památky.
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H. PŘÍLOHY
Součástí předkládané Dokumentace EIA jsou dále následující výkresy:
1. Situace širších vztahů
2. Zákres do katastrální mapy
3. Zákres do územního plánu
4. Koordinační situace
5. Zastavovací situace
6. Situace stávající stav
7A. Bilance zeleně
7B. Sadové úpravy
8. Půdorys 2. PP
9. Půdorys 1. PP
10. Půdorys 1. NP
11. Půdorys 2. NP
12. Půdorys 3. NP
13. Půdorys 4.–10. NP
14. Půdorys 11. NP
15. Půdorys 12. NP
16. Půdorys 13. NP
17. Střecha
18. Řez AA‘
19. Řez BB‘
20. Pohled jižní
21. Pohled západní
22. Rozložení referenčních bodů pro imisní analýzu
23. Zásady organizace výstavby
24. Přehled odstraňovaných dřevin

Dále jsou v samostatné přílohové části uvedeny následující dokumenty a studie:
Příloha 1
Hotel Vyskočilova, Praha 4 – Michle; Rozptylová studie, CENEST, s. r. o., říjen 2015
Příloha 2
Hotel Vyskočilova, Praha 4 – Michle; akustická studie, CENEST, s. r. o., 2015
Protokol o zkoušce č. 140624/2014 – měření hluku v mimopracovním prostředí, ATEM, červen 2014
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Příloha 3
Hotel Vyskočilova, Praha 4 – Michle; Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, CENEST, s. r. o., říjen 2015
Příloha 4
Dendrologický průzkum – Building H a Hotel Vyskočilova, Praha 4 – Michle, ATEM, duben 2015
Příloha 5
Dopravněinženýrské podklady pro záměr „BB Centrum – Hotel Vyskočilova“ v Praze 4. Úkol č. 14–7500–H24,
TSK-ÚDI, srpen 2015
Posouzení kapacity křižovatek
Příloha 6
Hotel Vyskočilova, 140 00 Praha 4 – Michle, Světelnětechnická studie, posouzení vlivu výstavby objektu Hotel
Vyskočilova na proslunění a denní osvětlení okolní bytové zástavby. A.W.A.L., září 2015
Hotel Vyskočilova, 140 00 Praha 4 – Michle, Světelnětechnická studie, posouzení vlivu výstavby objektu Hotel
Vyskočilova na proslunění a denní osvětlení okolní nebytové zástavby. A.W.A.L., září 2015
Příloha 7
Hotel Vyskočilova – Zákres do 3D modelu pro posouzení krajinného rázu, Aulík Fišer Architekti, červenec 2015
Příloha 8
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
k ovlivnění soustavy NATURA 2000
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VÝŠKY UPRAVENÉHO TERÉNU

185,70

100L 194
1

STROMY NAVRHOVANÉ

249.96

249.90

249.90

STROMY PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ / KÁCENÉ

VSTUP / ÚNIK / VJEZD, VÝJEZD

249.99

VSTUPY DO VNITŘNÍCH ZÁSAHOVÝCH CEST / HYDRANT

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ :

400K

Telčská

249.81 249.93

249.98

249.81

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

OV

SV

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO
AO

2xÚT DN150,

AO

chr.

AO

AO

DN300

AO

DN100

AO

AO
AO

stávající sekundárních rozvodů
TUV DN100, cirk DN65

AO

AO

AO
AO

AO

AO

AO

ka O2
Přelož

AO
AO

AO

AO

retenční potrubí DN 1600 dl.28m objem

AO

přeložk
a sekund
árních
2xÚT DN
rozvod
150, TU
ů
V DN100
, cirk DN
65

AO

AO

AO

AO
AO
AO

AO

AO
AO

AO

AO
AO

AO

AO

AO

246.83
246.68

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

VO
VO

248.08

VO

249.51

250.66
VO

250.03

248.30
248.18

248.70
248.59

246.44
246.56

247.04
247.50
247.50

246.58
246.48

247.06
246.95

247.46
247.39

247.99
247.86

246.34

246.94

247.38
247.46

247.87

248.62 248.58
248.93

AO

AO

247.22
247.08

Vyskočilova
248.07
248.20

250.07

248.90

249.58
249.47

250.27

VO

250.13

AO
247.60

AO

247.37

247.75

250.18

AO

AO

VO

VO

AO

AO

VO

AO

AO

AO

247.63
247.50

248.00
247.87

250.02

VO

246.32
248.36

249.35
VO

VO

VO

250.37

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

AO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

249.85
VO

250.15

VO

VO

400K

250.27
VO

250.55
AO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

AO

AO

VO

VO

AO

AO

VO

AO

AO

AO

VO

AO

AO

AO
AO

AO

VO

AO
AO

AO

VO

VO

VO

AO
AO

AO

AO

AO
AO

VO

AO
AO

AO

AO

AO

AO

OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č.100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - 10 / 2015

MĚŘÍTKO :

BBC Building H s.r.o.

11
: :3700
50

PRAHA 4, ŽELETAVSKÁ 1525/1
AUTOR :

AULÍK FIŠER ARCHITEKTI s.r.o.
PRAHA 5, NA VÁCLAVCE 3307/3a

ZPRACOVAL:

CENEST
centrum environmentálních studií
PRAHA 8, KOŠŤÁLKOVA 1105/1

VÝKRES :

KOORDINAČNÍ SITUACE

Č.VÝKRESU :

D. 2. 0 4

VO

AO
AO

AO

VO

AO
AO

VO

AO
AO

AO

AO

AO

INVESTOR :

HOTEL VYSKOČILOVA - PRAHA 4 - MICHLE

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

AO

AO

AO

AO

KABELY A SVÍTIDLA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

HORKOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

AO

AO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

STL PLYNOVOD

AO

AO

248.46
248.36

VO

KABELY VN

VO

předpokládaná pozice přípojky VN

VO

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

trafo 3621

AO

AO

VO

VO

VO

VO

248.91
248.80

VO

KABELY NN

AO

AO

VO

předpokládaná pozice přípojka O2

249.40
249.24

249.78
249.65

249.99
249.88

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PŘÍPOJKA VODOVODU

AO

VO

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

AO

AO

VO

VP600/1100ZCI

250.20

PŘÍPOJKA SLABOPROUDU
AO

AO

VO

VODOVODNÍ ŘAD

4x (AYKY 3x240/120) - rušené

248.70

VP600/1100ZCI

STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

AO

AO

AO

249.95
249.93

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

246.83

AO

VO

250.05

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

AO

AO

56,5m3

AO

VO

AO

VO

AO

VO

AO

VO

AO

AO

AO

250.11

250.24

VODOVODNÍ ŘAD

AO

AO

VO

Přeložka O2

250.22

250.84

TEPLOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ / VE VÝSTAVBĚ (NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD, NEZAMĚŘENO):

248.00

Dočasně zrušená trasa
VO

HORKOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

AO

AO

AO

AO

VO

VO

VO

VO

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
KABELY NN

AO

AO

AO

VO

VO

AO

AO

VO

AO

AO

AO

AO

VO

VO

VO

AO

AO

VO

AO

AO

AO

VO

AO

AO

AO

VO

AO

AO
AO

AO

AO

Václava Sedláčka

AO

AO

AO

AO

250.76

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

247.10

3x (AYKY 3x240/120) - rušené

SR6

stávající horkovod 2xDN100

VO

AO

AO

AO

250.44

250.66

TEPLOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

LEGENDA RUŠENÝCH SÍTÍ :

AO

250.61

250.63

250.82

VO

HORKOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

AO

13 NP
A 302,60
T 303,60
249,50 = ±0,000

V.S. PTa.s.

rušené zemní
světlo

rušený pylon

TRASY RADIORELÉOVÝCH SPOJŮ

AO

250.63
250.43

STL PLYNOVOD
KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

AO

2 NP
A 262,20
T 264,20

HOTEL

nová přeložka horkovodu
2xDN100

přesun rozvaděče semaforů
a sloupku s anténou

250.66

AO

AO

248.50

AO

SV-F

STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VO

AO

250.39

dočasné
napojení
horkovodu

AO

přesun lampy
veřejného
osvětlení

247.70

AO

AO

AO

250.76

V.S.
provizorní

AO

250.73
250.73

AO

250.75

250.36

AO

250.87

AO

AO

250.66

2 NP
A 262,20
T 264,20

AO

AO

250.75

VODOVODNÍ ŘAD

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
AO

249.05

AO

dočasné
napojení
teplovodu

AO

300L

DN65 a jejich ochranné pásmo
připojení mobilní
techniky na SHZ

AO

AO

250.91

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
KABELY VN

AO

AO

400K

VO

AO

AO

AO

250.79

251.11

VO

KABELY NN

DN200

odtok 5,5 l/s

250.83

250.94

VO

AO

251.08

251.11

2xÚT DN150, TUV DN100, cirk

AO

AO

250.80

stávající sekundárních rozvodů

249.34

VO

AO

300L
250.81
250.80

200LT 1975
AO

249.34

AO

250.61

251.02

plynovodní přípojka D32

400K

249.32

AO

248,13

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

400K

AO

400K

PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU

247.54

400K

AO

248.00
250.81

AO

Jemnická

100L 1922

AO

248.15
248.04
248.04

248.42
248.36

248.79
248.70

249.03
248.92
249.16

AO

249.81

UR7

246.99

247.28

247.70

AO

250.00
250.07
249.88

250.56

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

247.32

249.18 249.25

250.79

250.95

160PE456/40 1999

PŘÍPOJKA TEPLOVODU

PŘÍPOJKA VODOVODU

249.80

251.27

251.01

PŘÍPOJKA HORKOVODU
PŘÍPOJKA HORKOVODU DOČASNÁ

PŘÍPOJKA TEPLOVODU DOČASNÁ

249.30

AO

Želetavská

250.07

250.59

PŘÍPOJKA SLABOPROUDU
PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

249.27

250.03

250.90

250.59

250.66

KABELY A SVÍTIDLA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

249.80

200

250.91

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

AO

AO

250.53

VO

AO

KABELY NN

249.96

251.27

251.35

251.85

250.50

VO

AO

KABELY VN

251.26

251.05

VO

AO

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

249.54 249.63

251.16
251.05

VO

VO

LEGENDA :

7 NP
A 213,50
T 217,00

HRANICE POZEMKU STAVBY

100L 19
41

185,70

249.96

249.90

249.90

249.99

249.81 249.93

KOORDINAČNÍ SITUACE - 1 : 350

VO

VO

VO

VO

AO

AO

AO

AO

400K

KABELY VN
249.98

KABELY NN

249.81

OV

249.54 249.63

SV

251.26

249.80

200

249.30

249.80

247.32
249.18 249.25

250.00

249.16

248.42
248.36

248.79
248.70

249.03
248.92

UR7

chr.

249.81

100L 1922

400K

AO

AO

AO

AO

AO

AO

DN300

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO
AO
AO

AO
AO

AO

AO

AO

TUV DN100, cirk DN65

AO

AO

AO

VO
VO

VO

AO
AO

AO
AO

AO

VO

AO

AO

AO

AO
AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

VO

VO

VO

AO

AO

AO

AO

VO

250.11

250.24
VO

250.05

249.95
249.93

247.63
247.50

248.00
247.87

248.46
248.36

248.91
248.80

249.40
249.24

249.78
249.65

249.99
249.88

VO

VO

VO

VO

VO

VO

AO

AO

246.83
246.68

247.22
247.08

246.34

247.37

246.44
246.56

VO

246.94
247.38
247.46

247.75

VO

248.07
248.20

VP600/1100ZCI

VO

248.93

248.08

249.51
VO

250.18

250.03

VO

250.13

247.04
247.50
247.50

246.58
246.48

247.06
246.95

247.46
247.39

247.99
247.86

248.90

249.58
249.47

250.27

250.20

248.30
248.18

248.70
248.59

250.07
250.66

247.87

248.62 248.58
248.70

VP600/1100ZCI

AO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

AO
247.60

AO

AO

AO

248.00

AO

VO

250.22

250.84

AO

VO

VO

VO

AO

VO

VO

AO

VO

VO

AO

VO

250.76

VO

VO

VO

VO

250.02

VO

246.32
248.36

249.35
VO

VO

VO

250.37

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

AO

VO

VO

VO

VO

VO

249.85

VO

VO

250.15

VO

VO

400K

250.27
VO

250.55
AO

VO

VO

VO

VO

AO

AO

VO

VO

AO

AO

VO

AO

AO

AO

VO

AO

AO

AO
AO

AO

VO

AO
AO

AO

VO

VO

VO

AO
AO

AO

AO

AO
AO

VO

AO
AO

AO

AO

AO

AO

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

11
: :3700
50
D. 2. 0 4

VO

AO
AO

AO

VO

AO
AO

VO

AO
AO

AO

AO

AO

INVESTOR :

AO

AO

AO

AO

AO

250.44

VO

AO

STL PLYNOVOD

AO

SR6

VO

AO

trafo 3621

AO

AO

AO

250.63

VO

VO

VO

250.61

VO

AO

KABELY NN

AO

AO

AO

250.43

VO

KABELY VN

AO

AO

AO

VO

AO

AO

AO

VO

AO

AO

VO
VO

AO

AO

AO

VO

AO

AO

AO

VO

AO

AO

AO

AO

250.63

250.66

VO

AO

VO

AO

VO

AO

AO

AO

AO

246.83

250.66

250.82

VO

AO

AO

AO

AO

AO

2xDN100

AO

13 NP
A 302,60
T 303,60

horkovodu

250.76

AO

AO

AO

AO

HOTEL

V.S. PTa.s.

250.73
250.73

KABELY NN

AO

AO

AO

V.S.

VO

AO

AO

AO

250.87

AO

AO

AO

AO

250.66

VO

AO

2 NP
A 262,20
T 264,20

AO

248.50

VO

247.10

AO

AO

AO

250.39

AO

AO

AO

VO

250.75

250.75

AO

AO

AO

AO

AO

250.36

AO

AO

teplovodu

AO

AO

300L

2 NP
A 262,20
T 264,20

AO

AO

250.91

SV-F

AO

AO

AO

AO

AO

400K

VO

AO

AO

AO

AO

AO

250.79
251.11

VO

STL PLYNOVOD

AO

AO

AO

249.05

AO

250.94

VO

AO

AO

DN100

AO

AO

AO

251.11

VO

247.70

AO

DN200

odtok 5,5 l/s

250.83

AO

251.08

techniky na SHZ

249.34

AO

250.80

AO

AO

250.80

VO

AO

300L
250.81

VO

KABELY NN
200LT 1975
AO

249.34

VO

KABELY VN

AO

250.61

251.02

VO

400K

249.32

AO

248,13

AO

400K

250.81

247.54

400K

248.00

AO

250.07
249.88

250.56

AO

250.79

250.95

160PE456/40 1999

248.15
248.04
248.04

246.99

247.28

247.70

AO

250.07
251.27

251.01

250.59

AO

250.90

250.59

249.27

250.03

AO

250.91

251.05

AO

250.53

250.66

249.96

251.27

251.35

251.85

250.50

251.16
251.05

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

185,70

MAX VÝŠKA ATIKY
MAX VÝŠKA TECHNOLOGICKÝCH NÁSTAVEB

A 213,50
T 217,00

VSTUPY DO VNITŘNÍCH ZÁSAHOVÝCH CEST / HYDRANT

VSTUP / ÚNIK / VJEZD, VÝJEZD

STROMY PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ / KÁCENÉ

STROMY NAVRHOVANÉ

NAVRŽENÉ KOMUNIKACE A ČTÚ
VÝŠKY UPRAVENÉHO TERÉNU

KATASTR NEMOVITOSTÍ

HRANICE DOČASNÝCH ZÁBORŮ

HRANICE POZEMKU STAVBY

POČET NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

OBRYS PODZEMNÍ / NADZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU

NAVRŽENÉ OBJEKTY (1. NP)

OKOLNÍ OBJEKTY VE VÝSTAVBĚ / PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT

DEMOLOVANÉ OBJEKTY

OKOLNÍ OBJEKTY STÁVAJÍCÍ

7 NP

LEGENDA :

AO

VO

AO

VO

AO

VO

PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKA VODOVODU

PŘÍPOJKA TEPLOVODU DOČASNÁ

PŘÍPOJKA TEPLOVODU

PŘÍPOJKA HORKOVODU DOČASNÁ

PŘÍPOJKA HORKOVODU

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

PŘÍPOJKA SLABOPROUDU

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

KABELY NN

KABELY VN

KABELY A SVÍTIDLA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VO

VO

VO

VO

VO

VO

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

VODOVODNÍ ŘAD

TEPLOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

HORKOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

KABELY NN

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

TEPLOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

HORKOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

TRASY RADIORELÉOVÝCH SPOJŮ

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

STL PLYNOVOD

STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

VODOVODNÍ ŘAD

KABELY NN

KABELY VN

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VO

AO

VO

AO

AO

VO

AO

VO

STL PLYNOVOD

HORKOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

KABELY NN

KABELY VN

KABELY A SVÍTIDLA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PŘÍPOJKA VODOVODU

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKA SLABOPROUDU

VODOVODNÍ ŘAD

STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ / VE VÝSTAVBĚ (NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD, NEZAMĚŘENO):

VO

LEGENDA RUŠENÝCH SÍTÍ :

VO

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

AO

VO

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ :

LEGENDA :

HRANICE POZEMKU STAVBY

OV

SV

2 NP
A 262,20
T 264,20

2 NP
A 262,20
T 264,20

HOTEL

SV-F

13 NP
A 302,60
T 303,60

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 750
D. 2. 0 5

LEGENDA :

STROMY

OV

SV

SV-F

ZMK

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 750
D. 2. 0 6

LEGENDA :

OV

SV

2 NP
A 262,20
T 264,20

2 NP
A 262,20
T 264,20

HOTEL

SV-F

13 NP
A 302,60
T 303,60

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 750
D. 2. 0 7 A

LEGENDA :

HRANICE POZEMKU STAVBY

T1, K3

P1,P2,P3,P4

S

K1,K2,K3,K4

P1,P2, T1

S2
K2, K3, K4

K

K2, K3, K4
P

S1

P
T

S2

2 NP
A 262,20
T 264,20

2 NP
A 262,20
T 264,20

S4
K3, K4, T1, P1 a P2

S3

HOTEL
13 NP
A 302,60
T 303,60

K1, K2

S4

T1, K3, K4

T1, K3, K4

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 750
D. 2. 0 7 B

28
DIESEL

27

SKLAD

30

31

32

33

34

35

36

37
29

26

76

- 7,800
241,70

25

38

39

24

40

41

57

42

43

58

22

44

45

59

68

72

21

46

47

60

67

73

20

48

49

61

66

74

19

50

51

62

65

75

18

52

53

63

64

23

SKLAD

- 7,000
242,50

69

77

70

71

SKLAD

SKLAD

SKLAD

SKLAD

17

54
UPS

16
15

55

TRAFO
KOBKA

56

ROZVODNA VN

ROZVODNA NN

ROZVODNA

14
SKLAD

12

11
10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

13
SKLAD

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

BBC Building H s.r.o.

1: 250

CENEST

D. 2. 0 8

28

LAPOL
STROJOVNA SHZ

27

29
30

HUV

31

32

33

34

35

36

37

26

- 4,800
244,70

25

38

39

24

40

41

57

42

43

58

22

44

45

59

68

72

21

46

47

60

67

73

20

48

49

61

66

74

19

50

51

62

65

75

18

52

53

63

64

17

54

16

55

15

56

23

- 4,000
245,50

69

70
71

ODPAD

STROJOVNA

14
12

11
10

13

09

08

07

06

05

04

03

02

01

PRE
O2

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 250
D. 2. 0 9

PARKING

KUCH.

MASO

+

ZELENINA
RYBY

+
-

+
-

BAR STORAGE
EL -

BAR
STAFF

HOTEL
- 0,650

LUGGAGE ROOM

PAVILION
PANTRY

BUSINESS
CENTRE

BACKOFFICE
SECURITY

- 1,400
VCHOD
FEATURE WALL
- AQUARIUM

- 0,650

A'

CLOAKROOM /
LAUNDRY + CHUTE

GARDEN LOUNGE

VSTUP

MINIWELCOME
WALL

- 0,800

RECEPCE
- 1,400

RECEPTION

KONGRES HALA
WELCOME WALL

VSTUP

VSTUP KONGRES

B'

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 250
D. 2. 1 0

OFFICES FOR CONGRESS /

WINE ARCHIVE /

CATERING PREPARATION /

CONGRESS
STAFF /

CLEAN LINEN

ELEKTRICALS

PUBLIC TOILETS /
OFFICES FOR
CONGRESS /

MEETING ROOM'S
AND HALLS
STORAGE / SKLADY

MECHANICAL ROOM HVAC /
RESTAURACE, LOBBY A

EMPLOYEE TOILET &

SMALL MULTIFUNCTIONAL HALLS /

EMPLOYEE TOILET &

C'
ELEKTRICALS
STORAGE / SKLAD

EMPLOYEE
BREAKROOM /

MEETING
ROOM
20M2

FOYER + CHODBY

FOYER + CHODBY

MEETING
ROOM
20M2

A'
+ 4,600

+ 4,600

SHIFTLEADER +
HOUSEKEEPER +
ASS. HOUSEKEEPER

SECRETARY

GM+FINANCE
MANAGER

IT + MAINTENANCE

F&B MANAGER
+ ASS. F&B
TERASA KONGRES

SALES + SALES
MANAGER

GENERAL
ACCOUNTANT

B'
INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 250
D. 2. 11

PR
KN
A

+ 10,600

+ 10,600

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 250
D. 2. 1 2

cca
28M2

cca
28M2

cca
28M2

cca
28M2

cca
28M2

cca
28M2

cca
28M2

cca
33M2

+ 18,000
cca
28M2
cca
28M2

cca
36M2

cca
28M2

cca
28M2

cca
28M2

cca
28M2

cca
28M2

cca
37M2

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 250
D. 2. 1 3

+ 18,000

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 250
D. 2. 1 4

+ 45,200

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 250
D. 2. 1 5

+ 48,900

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 250
D. 2. 1 6

+ 52,100
TECHNOLOGIE

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 250
D. 2. 1 7

+48,000

13.NP

12.NP

11.NP

+288,640 Bpv

10.NP

9.NP

8.NP

7.NP

6.NP

5.NP

4.NP

3.NP

+44,600

+41,200

+37,800

+34,400

+31,000

+27,600

+24,200

+272,900 Bpv

+20,800

+17,400

+14,000
+12,700
=262,2

+10,600

FOYER

2.NP
LOBBY

+258,650 Bpv

+4,600

LAUNDRY

1.NP
PARKING

1.PP

-4,100

2.PP

-7,100

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 350
D. 2 . 1 8

cca +53,100

TECHNOLOGY

13.NP

+44,600

GUEST ROOMS

12.NP

11.NP

+41,200

+37,800
+285,300 Bpv

10.NP
+280,820 Bpv
9.NP

8.NP

7.NP
+270,625 Bpv
6.NP

5.NP

4.NP
+12,700
=262,2
3.NP

+34,400

+31,000

+27,600

+24,200

+20,800

+17,400

+14,000

+10,600

BACKGROUND

2.NP
RESTAURANT

BAR

GARDEN LOUNGE

+4,600

LOBBY

1.NP
PARKING

1.PP

2.PP

-4,100

-7,100

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 350
D. 2 . 1 9

+330,250 Bpv

+53,100

14.NP

13.NP

12.NP

11.NP

+288,640 Bpv

10.NP

9.NP

8.NP

7.NP

6.NP

5.NP

4.NP

3.NP

+48,000

+44,600

+41,200

+37,800

+34,400

+31,000

+27,600

+24,200

+272,900 Bpv

+20,800

+17,400

+14,000

+10,600

+258,650 Bpv
2.NP

+4,600

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 350
D. 2 . 2 0

+53,100

14.NP

13.NP

12.NP

11.NP

+48,000

+44,600

+41,200

+37,800
+285,300 Bpv

10.NP
+280,820 Bpv
9.NP

8.NP

7.NP
+270,625 Bpv
6.NP

5.NP

4.NP
+12,700
+262,200 Bpv
3.NP

2.NP

+34,400

+31,000

+27,600

+24,200

+20,800

+17,400

+14,000

+10,600

+4,600

249,500 Bpv

INVESTOR :

AUTOR :

ZPRACOVAL:

CENEST

BBC Building H s.r.o.

1: 350
D. 2 . 2 1

Výkres 22
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Referenční bod

N
Á
VR
ŠÍ

Hotel Vyskočilova

LEGENDA :

OKOLNÍ OBJEKTY STÁVAJÍCÍ

DEMOLOVANÉ OBJEKTY

OKOLNÍ OBJEKTY VE VÝSTAVBĚ

NAVRŽENÉ OBJEKTY (1. NP) - HOTEL VYSKOČILOVA

OBRYS PODZEMNÍ / NADZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTŮ

13

POČET NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

$
7

MAX VÝŠKA ATIKY
MAX VÝŠKA TECHNOLOGICKÝCH NÁSTAVEB

HRANICE POZEMKU STAVBY TZV. TRVALÝ ZÁBOR
HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
PRO REALIZACI PŘÍPOJEK, KOMUNIKACE A SADOVÉ ÚPRAVY
HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - OPLOCENÍ V.2,5M
HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY - ROZSAH KOTVENÍ

KATASTR NEMOVITOSTÍ
NAVRŽENÉ KOMUNIKACE A ČTÚ
VÝŠKY UPRAVENÉHO TERÉNU

185,70

100L 194
1

STROMY NAVRHOVANÉ

249.96

STROMY PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ / KÁCENÉ

VSTUP / ÚNIK / VJEZD, VÝJEZD

249.90

249.90

249.99

VSTUPY DO VNITŘNÍCH ZÁSAHOVÝCH CEST / HYDRANT

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - BUŇKOVIŠTĚ

249.81 249.93

SKLADOVÉ PLOCHY

400K

7HOþVNi

249.98

249.81

MAXIMÁLNÍ VYLOŽENÍ RAMENE JEŘÁBU
PLOCHA SE ZÁKAZEM MANIPULACE S BŘEMENY

STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE (BETONOVÉ PANELY, ŠTĚRK)

249.54 249.63

OKLEPOVÁ PLOCHA (MYTÍ VOZIDEL)
251.26

PARKOVÁNÍ VOZIDEL STAVBY

NAVRŽENÁ POZICE JEŘÁBU
247.32

249.18 249.25

$2
$2

$2

$2

$2

$2

$2

DN300

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2



92

92

92

$2

SKLAD MATERIÁLU

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

ND2
3ĜHORå

SKLAD MATERIÁLU
PRO REALIZACI SPODNÍ STAVBY

$2
$2

$2

KABELY NN

$2

$2

VODOVODNÍ ŘAD

$2

$2
$2
$2

$2

$2
$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

$2

92

92

92

92

$2

$2

92

$2

LEGENDA RUŠENÝCH SÍTÍ :

WUDIR

92

92

92

92

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
KABELY NN
HORKOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO
TEPLOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO
VODOVODNÍ ŘAD

$2

$2

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ / VE VÝSTAVBĚ (NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD, NEZAMĚŘENO):

246.83
246.68

247.22
247.08

247.63
247.50

247.37
ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY
VJEZD

248.00
247.87

248.46
248.36

248.91
248.80

$2
247.60

$2

$2

$2

předpokládaná pozice přípojky VN

předpokládaná pozice přípojka O2

249.40
249.24

249.78
249.65

249.99
249.88

92

92

92

92

92

92

$2

$2

$2

$2

92

92

TEPLOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

SKLAD MATERIÁLU

$2

$2

$2

$2

$2

SKLAD MATERIÁLU

HORKOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

$2

$2

92

TRASY RADIORELÉOVÝCH SPOJŮ

[ $<.<[ UXãHQp

92

92

92

92

92

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

$2

=6

$2

92

STL PLYNOVOD

(

$2

$2

92

STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
246.83

$2

$2

92

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
$2

$2

92

$2

92

STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

92

92

92

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
KABELY VN

$2

retenční potrubí DN 1600 dl.28m objem

$2

SĜHORåN
DVHNX
QGiUQtF
[Ò7'
KUR]YR
178
GĤ
9'1
FLUN'
1

PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU

$2

$2

VWiYDMtFtVHNXQGiUQtFKUR]YRGĤ[Ò7'1
789'1FLUN'1

$2

FKU

$2

$2

DN100

$2

56,5m3

$2

PARKOVÁNÍ STAVBA

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

92

$2

BUŇKOVIŠTĚ

$2

92

$2

92

$2

92

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

$2

92

PŘÍPOJKA VODOVODU

$2

92

$2

PŘÍPOJKA TEPLOVODU DOČASNÁ

$2

92

PŘÍPOJKA TEPLOVODU
247.10

$2

92

$2

PŘÍPOJKA HORKOVODU DOČASNÁ

$2

$2

92

PŘÍPOJKA HORKOVODU

$2

BY

9iFODYD6HGOiþND

$2

PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

248.00

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

246.34

STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
VODOVODNÍ ŘAD

$2
92

9\VNRþLORYD
248.07
248.20

92

248.62 248.58
248.70

92

248.93
249.51

250.66
92

250.03

248.08

PŘÍPOJKA SLABOPROUDU
247.04

247.50
247.50

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

246.58
246.48

247.06
246.95

247.46
247.39

247.99
247.86

246.44
246.56

246.94

247.38
247.46

247.87

248.30
248.18

248.70
248.59

250.07

PŘÍPOJKA VODOVODU
$2

$2

$2

$2

KABELY A SVÍTIDLA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

92

92

92

92

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
KABELY VN

248.90

249.58

KABELY NN

249.47

250.27

92

250.13

PŘÍPOJKA SLABOPROUDU

$2

$2

$2

TAV

92

VP600/1100ZCI

250.20

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

$2

247.75

250.18

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

$2

$2

NÍ S

249.95
249.93

KABELY NN

$2

$2

$2

OD

92

250.11
250.05

KABELY A SVÍTIDLA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

$2

$2

$2

I SP

92

92

250.24

ZCI

$2

$2

AC

'RþDVQČ]UXãHQiWUDVD

3ĜHORåND2

250.22

250.84

$2

$2

92

92

92

KABELY A SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

$2

$2

$2

92

ALIZ

$2

92

RE

$2

92

92

$2

$2

250.76

$2

$2

92

92

92

92

92

- PO

$2

(

92

$2

$2

65
=6

VWiYDMtFtKRUNRYRG['1

92

LAD

$2

250.66

$2

$2

$2

250.63
250.44

250.61

92

$2

$2

[ $<.<[ UXãHQp

UXãHQp]HPQt
VYČWOR

UXãHQêS\ORQ

250.82

13
$
7

$2

250.43

SK

$2

QRYiSĜHORåNDKRUNRYRGX
['1

SĜHVXQUR]YDGČþHVHPDIRUĤ
DVORXSNXVDQWpQRX
250.63

$2

$2

$2

250.66

248.50

13
$
7
 

9637DV

GRþDVQp
QDSRMHQt
KRUNRYRGX

$2

SĜHVXQODPS\
YHĜHMQpKR
RVYČWOHQt

92

$2

$2

+27(/

$2

250.76

96
SURYL]RUQt

$2

250.73
250.73

$2

250.75

250.39

13
$
7

$2

250.87

250.36

$2

$2

250.66

$2

$2

250.75

$2

GRþDVQp
QDSRMHQt
WHSORYRGX

$2

300L

$2

$2

250.91

$2

$2

400K

$2

250.79

251.11

$2

$2

250.94

DN200
249.05

92

KABELY VN
247.70

$2

$2

250.83

SiVPR
789'1FLUN'1DMHMLFKRFKUDQQp
SĜLSRMHQtPRELOQt
WHFKQLN\QD6+=

VWiYDMtFtVHNXQGiUQtFKUR]YRGĤ[Ò7'1

249.34

odtok 5,5 l/s

251.11

$2

251.08

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ :

$2

250.80

.

$2

9

$2

250.69

400K

247.54
STAVBY
ZÁSOBOVÁNÍ
VÝJEZD
400K

$2

300L
250.81
250.80

200LT 1975
$2

249.34

$2

250.61

SO\QRYRGQtSĜtSRMND'

248.00

400K

249.32

251.02

-HPQLFNi

100L 1922

250.81

248,13

NAPOJOVACÍ MÍSTA
V - VODOVOD, K - KANALIZACE, E - EL. ENERGIE

400K

$2

249.16

VJEZD / VÝJEZD PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
400K

248.79
248.70

249.03
248.92

$2

85

$2

250.07
249.88

250.56

(

246.99

247.28

247.70

248.15
248.04
248.04

248.42
248.36

$2

249.81

$2

249.80

250.00

$2

250.07

249.30

251.27

251.01

250.59
250.79

250.95

249.27

250.03

250.90

250.59

250.66

i

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY (SVAHOVÁNÍ, PAŽENÍ)

249.80

200

250.91

$2

250.53

$2

250.50
251.05

249.96

251.27

251.35

251.85

KABELY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

250.02

HORKOVOD A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO

92

STL PLYNOVOD

246.32
248.36

249.35
92

92

92

92
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